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REGULAMIN 
 NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ  

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”  
PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ PRZEWORSK  

W RAMACH DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE, OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA, 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nabór dokumentów od mieszkańców (tj. ankiety, deklaracji udziału w projekcie, umowy użyczenia, 
potwierdzenia wpłaty) zwane w dalszej części wnioskiem od mieszkańca prowadzony jest przez 
Gminę Miejską Przeworsk w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu 
i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Rozwój OZE 
objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020.  

2. Wnioski od zainteresowanych mieszkańców – właścicieli/współwłaścicieli/wieczystych 

użytkowników budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk  

do udziału w projekcie przyjmowane będą w następującym zakresie: 

 zakup i montaż kolektorów słonecznych,  
 zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,  
 zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę.  
Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku 
wymiany źródła ciepła. 

3. Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przeworsk wyłącznie w przypadku otrzymania 

przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 -2020.  

4. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów 

netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej 

wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 

23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). 

5. Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą 

własność Gminy Miejskiej Przeworsk i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania 

właścicielom/współwłaścicielom/użytkownikom nieruchomości. Po pięciu latach zostaną 

przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa właścicielom lub użytkownikom nieruchomości  

na własność. 

6. Gmina Miejska Przeworsk dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie 

naboru wniosków.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście  

w Urzędzie Miasta w Przeworsku w Referacie Rozwoju Miasta, w pokoju nr 222, telefonicznie pod 

nr tel. 16 648-78-44 w. 132, w godzinach pracy Urzędu, lub na stronie internetowej 

http://www.przeworsk.um.gov.pl. 

8. Złożony kompletny wniosek zostanie zarejestrowany, a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia 

wniosku oraz numer ewidencyjny, którym identyfikowany będzie w trakcie realizacji projektu. 

9. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym tut. urząd  

nie będzie informował. 

 

 

http://www.przeworsk.um.gov.pl/
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II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW 
 

1. Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie w terminie od 23.05.2016 do 10.06.2016.  
w Urzędzie Miasta w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, II piętro, pok. nr 222 w godzinach od 8:00  
do 15:00.  

2. W dniach: 02.06.2016 oraz 10.06.2016 wnioski przyjmowane będą do godziny 18:00.  
3. W dniach: 02.06.2016 oraz 10.06.2016 kasa Urzędu Miasta czynna będzie do godziny 16:30.  

 
III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ 

 

1. Osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, będące właścicielem/ 

współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości/budynku mieszkalnego, gdzie 

efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa 

domowego. 

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę  

na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia). 

2. Osoby, które dokonały wpłaty w wysokości 40 zł brutto na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk  

z przeznaczeniem na weryfikację techniczną budynku. Weryfikacja techniczna dokonana przez 

pracowników Urzędu Miasta lub osób działających z upoważnienia Gminy Miejskiej Przeworsk jest 

ostateczna. 

W przypadku zainteresowania więcej niż jedną formą wsparcia, zaliczka na weryfikację techniczną 

budynku ponoszona jest za każdy rodzaj instalacji, na który złożony został wniosek mieszkańca 

(wielokrotność kwoty 40 zł w zależności od ilości wnioskowanych instalacji). 

3. Osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 

innych należności wobec Gminy Miejskiej Przeworsk.  

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE  

MIESZKAŃCA DO PROJEKTU 
 

1. Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych  

składa się z: 

1) Ankiety dotyczącej udziału w projekcie. 
2) Deklaracji udziału w projekcie. 
3) Umowy użyczenia nieruchomości. 
4) Potwierdzenia wpłaty na weryfikację techniczną budynku. 

Wpłaty dokonać można na rachunek bankowy:  
Gminy Miejskiej Przeworsk prowadzony przez Getin Noble Bank SA  
Nr  58 1560 1195 2166 1681 5000 0001 
W tytule wpisując: imię i nazwisko wpłacającego: właściciela/współwłaściciela/użytkownika 
nieruchomości, lokalizację wykonywania instalacji: ulica, nr domu, rodzaj wykonywanej instalacji: 
kolektory słoneczne - weryfikacja techniczna budynku, kwotę: 40 zł brutto 
lub osobiście 
w kasie Urzędu Miasta: ul. Jagiellońska 10, I piętro, pokój nr 115. Kasa jest czynna codziennie  
w godzinach od 8.00 do 14.30. 
Jednocześnie informujemy, że opłata za weryfikację techniczną budynku nie podlega zwrotowi  

w przypadku nie zakwalifikowania budynku do projektu oraz nie uzyskania dofinansowania projektu 

przez Gminę Miejską Przeworsk.  
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2. Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych  

składa się z: 

1) Ankiety dotyczącej udziału w projekcie. 
2) Deklaracji udziału w projekcie. 
3) Umowy użyczenia nieruchomości. 
4) Potwierdzenia wpłaty na weryfikację techniczną budynku. 

Wpłaty dokonać można na rachunek bankowy:  
Gminy Miejskiej Przeworsk prowadzony przez Getin Noble Bank SA  
Nr  58 1560 1195 2166 1681 5000 0001 
W tytule wpisując: imię i nazwisko wpłacającego: właściciela/współwłaściciela/użytkownika 
nieruchomości, lokalizację wykonywania instalacji: ulica, nr domu, rodzaj wykonywanej instalacji: 
instalacja fotowoltaiczna - weryfikacja techniczna budynku, kwotę: 40 zł brutto 
lub osobiście 
w kasie Urzędu Miasta: ul. Jagiellońska 10, I piętro, pokój nr 115.  Kasa jest czynna codziennie  
w godzinach od 8.00 do 14.30. 

Jednocześnie informujemy, że opłata za weryfikację techniczną budynku nie podlega zwrotowi  

w przypadku nie zakwalifikowania budynku do projektu oraz nie uzyskania dofinansowania projektu 

przez Gminę Miejską Przeworsk.  

3. Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kotła na biomasę (pellet) 

składa się z: 

1) Ankiety dotyczącej udziału w projekcie. 
2) Deklaracji udziału w projekcie. 
3) Umowy użyczenia nieruchomości. 
4) Potwierdzenia wpłaty na weryfikację techniczną budynku. 

Wpłaty dokonać można na rachunek bankowy:  
Gminy Miejskiej Przeworsk prowadzony przez Getin Noble Bank SA  
Nr  58 1560 1195 2166 1681 5000 0001 
W tytule wpisując: imię i nazwisko wpłacającego: właściciela/współwłaściciela/użytkownika 
nieruchomości, lokalizację wykonywania instalacji: ulica, nr domu, rodzaj wykonywanej instalacji: 
instalacja kotła na biomasę (pellet) - weryfikacja techniczna budynku, kwotę: 40 zł brutto 
lub osobiście 
w kasie Urzędu Miasta: ul. Jagiellońska 10, I piętro, pokój nr 115.  Kasa jest czynna codziennie 
w godzinach od 8.00 do 14.30. 

Jednocześnie informujemy, że opłata za weryfikację techniczną budynku nie podlega zwrotowi  

w przypadku nie zakwalifikowania budynku do projektu oraz nie uzyskania dofinansowania projektu 

przez Gminę Miejską Przeworsk.  

4. Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola) i podpisać przez 

właściciela/wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego. 

5. Ankietę, deklarację oraz potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, natomiast 

jednostronnie podpisaną umowę użyczenia – w dwóch egzemplarzach.  

6. Deklaracja i umowa użyczenia stanowią dokumenty wspólne dla wszystkich rodzajów instalacji OZE, 

oznacza to, że wniosek zawiera zawsze jedną deklarację i jedną umowę niezależnie od ilości 

wnioskowanych instalacji. 

7. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE w ramach projektu, należy 

złożyć jeden wniosek, w jednym terminie, obejmujący wszystkie rodzaje wnioskowanych instalacji. 
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8. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 10.06.2016 o godz.18:00. 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW 
 

1. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk mogą aplikować zarówno o zakup i montaż instalacji  

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pellet) jak i kolektorów słonecznych. Należy jednak wziąć pod 

uwagę możliwości techniczne, w tym m.in. jakość i stan instalacji wewnętrznych, powierzchnię 

budynku nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż urządzenia. Informujemy, że instalacja 

fotowoltaiczna może być zamontowana wyłącznie w budynkach mieszkalnych, ze sprawną  

i zapewniającą bezpieczne użytkowanie instalacją elektryczną. Ponadto, instalacja paneli 

fotowoltaicznych o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię ok. 22 m² dachu budynku mieszkalnego lub 

terenu działki.  

Do montażu kotłów na biomasę (pellet) mogą zostać zakwalifikowane jedynie te budynki 

mieszkalne, które posiadają odrębne pomieszczenie w budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie 

na kotłownię, o wysokości min. 2,2 m z wolną powierzchnią ok. 5 m². W ramach projektu mogą 

zostać zamontowane kotły dedykowane tylko do spalania biomasy – pelletu (bez możliwości 

montażu drugiego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych, w tym węgla). 

Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku 

wymiany źródła ciepła np. z kotłów opalanych węglem, olejowych. 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 istnieje możliwość ubiegania się  

o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy 

energii słonecznej oraz 5 MW przy energii biomasy. Dlatego też wnioski mieszkańców będą 

rozpatrywane w oparciu o kryteria punktowe, a następnie według kolejności ich składania tak,  

aby łączna moc wszystkich instalacji (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów 

na biomasę - pellet) nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek o dofinansowanie 

zostałby odrzucony ze względów formalnych.  

2. W przypadku osiągnięcia zakładanych wartości granicznych, pozostałe wnioski mieszkańców 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.  

3. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia 

działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone  

są wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego. 

4. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.  

W przypadku pokrycia eternitem istnieje możliwość wykonania instalacji przy fasadzie budynku lub 

na gruncie. 

 

VI. PROCEDURA WYBORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW (KWALIFIKACJI DO PROJEKTU) 
 

1. W naborze wniosków, który zostanie ogłoszony w IV kwartale br. przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego premiowane będą projekty o najwyższej efektywności 

energetycznej, najwyższej zainstalowanej mocy, największej redukcji gazów cieplarnianych 

i największej liczbie gospodarstw objętych projektem – w tym gospodarstw dotkniętych 

problemem ubóstwa energetycznego.  

2. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, wprowadza się następujące kryteria punktowe 

wyboru wniosków złożonych przez mieszkańców. 
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Kryterium I – wybrany rodzaj instalacji OZE 

1) Instalacja fotowoltaiczna          –    0 pkt 

2) Kolektory słoneczne          –    5 pkt 

3) Instalacja kotła na biomasę (pellet)  –  10 pkt 

Kryterium IIa – sposób ogrzewania budynku (dla instalacji kotła na biomasę - pellet) 

1) Węglowe   –  10  pkt 

2) Inne    –    0  pkt 

Kryterium IIb – sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów słonecznych 

oraz instalacji fotowoltaicznych) 

1) Węglowe   – 10 pkt 

2) Inne    –   0  pkt 

Kryterium III – wielkość projektowanej instalacji (max liczba punktów -15 pkt): 

Kryterium będzie rozpatrywane odrębnie dla każdego rodzaju wnioskowanej instalacji OZE. 

Liczba pkt wyliczana będzie wg wzoru: 

 

P = Mmin / Mw * 15 

Gdzie: 

P – liczba przyznanych punktów 

Mmin – instalacja o najniższej mocy  spośród złożonych wniosków 

Mw – moc instalacji wnioskowanej przez mieszkańca 

Kryterium IV – gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego: 

W kryterium można uzyskać 5 pkt. za spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1) posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego, 

2) otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie pomocy 

rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, 

3) zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, 

4) posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa do świadczenia 

rodzinnego, 

5) zameldowanie w gospodarstwie rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – zgodnie 

z ustawą o świadczeniach rodzinnych, 

6) zameldowanie w gospodarstwie rodziny zastępczej.  

 

3. Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione również na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

(IV kwartał br.) i będą weryfikowane również na tym etapie. 

4. Dodatkowym kryterium uczestnictwa w projekcie będzie pozytywny wynik kontroli wstępnej 
(weryfikacji technicznej) przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania przez 
pracowników Urzędu Miasta lub osób działających z upoważnienia Gminy Miejskiej Przeworsk. 
Wynik weryfikacji technicznej jest ostateczny. Dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, 
dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz oceny  
w trakcie kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania. 
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VII. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW  

RPO WP NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ PRZEWORSK PROJEKTU 

POD NAZWĄ „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU” 
 

1. Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania, 

mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poproszeni o: 

1) zgłoszenie się do tut. urzędu wraz z dowodem osobistym i aktualnym (nie starszym niż  
3 miesiące przed podpisaniem umowy) wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez 
Starostwo Powiatowe w Przeworsku dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny (ewentualnie gospodarczy) lub wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg 
wieczystych dla danej nieruchomości, który będzie stanowić niezbędny załącznik do umowy  
dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym  
i finansowym, 

2) dostarczenie  dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium III (gospodarstwa dotknięte 
problemem ubóstwa energetycznego), tj. orzeczenie o niepełnosprawności lub inny ważny 
dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby zameldowanej w gospodarstwie 
domowym, 

3) podpisanie umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem 
organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu, 
o którym mowa w punkcie I. ust. 4. 

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie w umowie i w określonej 
wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.  

2. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach 
wobec Gminy Miejskiej Przeworsk. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez pracowników 
Urzędu Miasta w Przeworsku. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Miejskiej 
Przeworsk jest tożsame z wykreśleniem uczestnika z listy wniosków zakwalifikowanych do projektu.  

3. Ostateczna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostanie umieszczona  
na stronie internetowej http://www.przeworsk.um.gov.pl według numerów ewidencyjnych, 
przyporządkowanych każdemu uczestnikowi na etapie złożenia wniosku.  

4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników projektu, zostaną 
zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy 
podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu 
braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub posiadania zaległości z ww. 
tytułów lub niespełnienia innych warunków określonych w regulaminie. 

5. Wybór wniosków z listy rezerwowej realizowany będzie według uzyskanej punktacji, a następnie 
według kolejności wpływu wniosków przy założeniu, iż wybierany będzie kolejny wniosek 
spełniający kryteria zbliżone do wniosku, który został usunięty z listy podstawowej tj. ten sam rodzaj 
i moc instalacji.  

6. Okres gwarancji i trwałości projektu na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat, po tym 
okresie instalacje przejdą na własność mieszkańców. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

1. Deklaracja udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku” 
2. Ankieta udziału w projekcie o dofinansowanie kolektorów słonecznych. 
3. Ankieta udziału w projekcie o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. 
4. Ankieta udziału w projekcie o dofinansowanie instalacji kotła na biomasę (pellet). 
5. Umowa użyczenia. 

http://www.przeworsk.um.gov.pl/

