
 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „ENERGI A ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW-  CZĘŚĆ II” 

Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI 
PRZEZ GMIN Ę KRZCZONÓW W LATACH 2019 –2021 

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Krzczonów w celu przygotowania wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł 
energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Wnioski zbierane będą od osób chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych, na terenie 
Gminy Krzczonów do udziału w projektach w następującym zakresie: 

• Montaż instalacji fotowoltaicznych, 
• Montaż instalacji solarnych, 
• Montaż kotłów na biomasę, 
• Montaż pomp ciepła c.w.u. 

3. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy 
Krzczonów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ 
użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom 
posesji na własność. 

4. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 65% kosztów 
kwalifikowanych (dla instalacji kotłów na biomasę do 55%).  

5. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od 
pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 

6. Gmina Krzczonów dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie 
naboru wniosków. 

7. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście 
w Urzędzie Gminy Krzczonów w pok. nr 7. 
 

II.  KTO MO ŻE APLIKOWA Ć 

• osoby fizyczne zameldowane lub nie zameldowane na terenie Gminy Krzczonów, będące 
właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze Gminy 
Krzczonów, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno 
- bytowych mieszkańców, 

• w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą przedłożyć 
stosowną deklarację, 

• osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Krzczonów z 
tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci, udziału w projekcie pn.” 
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE 
KRZCZONÓW, itp. 

 



 

III.  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 8 – 24 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów – 
miejsce składania Pokój nr 7. Wnioski złożone przed albo po powyżej określonym terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. 

IV.  DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O 
ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKA ŃCA DO PROJEKTU 

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami 
wszystkich właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania 
instalacji OZE, oraz załączniki: 
Załącznik nr 1: Ankieta dotycząca możliwości wykonania instalacji OZE (wg rodzaju instalacji) 
Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/obowiązek informacyjny  
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna  
Załącznik nr 4: Umowa użyczenia nieruchomości (wg wzoru) 
Załącznik nr 5: Dokument potwierdzający niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Krzczonów (wg wzoru) 
Załącznik nr 6: Faktura na energię elektryczną za 2018 rok (wyłącznie w przypadku instalacji fotowoltaicznej) 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Mieszkańcy Gminy Krzczonów mogą aplikować zarówno o zakup i montaż ogniw 
fotowoltaicznych, pieców- kotłów na biomasę, pomp ciepła c.w.u. jak i kolektorów słonecznych. 
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne w tym w szczególności powierzchnię 
budynku/ nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż urządzenia. Dla przykładu informuje się, 
że instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię 21 m2.  
2. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego 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. 
Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna 
moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze 
względów formalnych.  
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 potrzeby gospodarstwa domowego. 
4. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.  
5. Pierwszeństwo udziału mają: 

- mieszkańcy z listy rezerwowej zakończonego projektu pn.” „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW”,  
następnie 
-  mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla 
Gminy Krzczonów (na potwierdzenie kopia pierwszej strony deklaracji PIT) jak również 
osoby stale zameldowane na terenie Gminy Krzczonów.  

6. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność 
gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji. 
7. Moce instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła będą dobierane 
zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet. 



 

8. W przypadku instalacji fotowoltaicznej dopuszcza się wyłącznie: 
- 3,50-3,70 kW dla obiektów z zużyciem pow. 3500 kWh/rok 
- 2,80-3,00 kW dla obiektów z zużyciem pow. 2500-3500 kWh/rok 
- 2,20-2,40 kW dla obiektów z zużyciem energii elektrycznej poniżej 2500 kWh/rok. 

9. W szacowaniu wielkości instalacji fotowoltaicznej nie dopuszcza się zużycia 
prognozowanego. 
10. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie 
prawdziwości/rzetelności podanych danych. 
11. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń 
gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie 
skierowany do realizacji. 
12. Ewentualna realizacja projektu planowana jest na lata 2020-2021, z tym że jego rozpoczęcie – 
uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku. 
13. Mieszkaniec który złoży ankietę na rodzaj instalacji założony w ramach projektu ”ENERGIA 
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW”,  zostanie 
sklasyfikowany na listę rezerwową. 
14. Urząd Gminy zastrzega, to kryteria wyboru projektów determinują finalny zakres aplikowania 
o instalacje wykorzystywane do produkcji energii cieplnej ( kolektory słoneczne, kotły na biomasę, 
pompy ciepła c.w.u.). Ostateczna decyzja czy złożony projekt obejmie te instalacje zostanie podjęta 
wyłącznie na podstawie analizy złożonych deklaracji- na rzecz zapewnienia konkurencyjności 
projektu. 
15. W przypadku gdy wyłączony zostanie konkretny rodzaj instalacji, np. pompy ciepła na c.w.u., 
osoby zainteresowane zostaną poinformowane o możliwości zmiany źródła i zostaną sklasyfikowani 
do listy rezerwowej. 

VI.  WARUNKI FINANSOWE. 

1. Ze względu na konieczność zapewnienia konkurencyjności opracowanego wniosku o 
dofinansowanie poziom wsparcia zewnętrznego ustalono do 65% (dla instalacji kotłów na biomasę do 
55%). Poziom dofinansowania może ulec korekcie. Wartość wkładu mieszkańca zostanie określona po 
wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż instalacji. 
2. Szacowana wartość i wkładu własnego instalacji wskazano poniżej: 

Rodzaj instalacji 
Szacowane wartości 

netto brutto 
wkład własny 
mieszkańca 

Instalacja 
fotowoltaiczna 

2,2 - 2,4 kW zlokalizowana na 
obiekcie mieszkalnym 

12 000,00 12 960,00 5 160,00 

2,2 - 2,4 kW zlokalizowana na 
obiekcie gospodarczym lub gruncie 

12 000,00 14 760,00 6 960,00 

2,80 - 3,00 kW zlokalizowana na 
obiekcie mieszkalnym 

15 000,00 16 200,00 6 450,00 

2,80 - 3,00 kW zlokalizowana na 
obiekcie gospodarczym lub gruncie 

15 000,00 18 450,00 8 700,00 

3,5 - 3,70 kW zlokalizowana na 
obiekcie mieszkalnym 

17 000,00 18 360,00 7 310,00 



 

3,5 - 3,70  kW zlokalizowana na 
obiekcie gospodarczym lub gruncie 

17 000,00 20 910,00 9 860,00 

Instalacja 
solarna 

2 panele zlokalizowane na obiekcie 
mieszkalnym 

10 000,00 10 800,00 4 300,00 

2 panele zlokalizowane na obiekcie 
gospodarczym lub gruncie 

10 000,00 12 300,00 5 800,00 

3 panele zlokalizowane na obiekcie 
mieszkalnym 

11 000,00 11 880,00 4 730,00 

3 panele zlokalizowane na obiekcie 
gospodarczym lub gruncie 

11 000,00 13 530,00 6 380,00 

Kocioł na 
biomasę 

15 kW 15 000,00 16 200,00 7 950,00 

20 kW 16 000,00 17 280,00 8 480,00 

25 kW 17 000,00 18 360,00 9 010,00 

Pompa ciepła c.w.u. 10 500,00 11 340,00 4 515,00 
 

VII.  PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU 
DOFINSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 
LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ GMIN Ę KRZCZONÓW 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych 
zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz do wniesienia udziału własnego 
w kosztach realizacji projektu. 
2.  Nie dokonanie przez Uczestnika Projektu wpłaty udziału własnego w terminie podanym w 
umowie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie 
i rozwiązaniem umowy.  
3. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych 
należnościach wobec Gminy Krzczonów. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez pracowników 
Urzędu Gminy w Krzczonowie. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Krzczonów 
jest tożsame z wykreśleniem Uczestnika z listy zakwalifikowanych do Projektu.  
4. Osoby, niezakwalifikowane do listy podstawowej Projektu, zostaną zapisane na listę 
rezerwową. Osoby te zostaną przeniesione na listę podstawową Projektu tylko w przypadku rezygnacji 
Uczestników z listy podstawowej lub wykluczeniu ich z Projektu ze względu na brak wpłaty lub z 
powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub posiadania zaległości z 
ww. tytułów.  
 

 
Załączniki do regulaminu: 
Załącznik: Deklaracja udziału OZE 
Załącznik nr 1: Ankieta dotycząca możliwości wykonania instalacji OZE (wg rodzaju instalacji) 
Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/obowiązek informacyjny  
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna  
Załącznik nr 4: Umowa użyczenia nieruchomości (wg wzoru) 
Załącznik nr 5: Dokument potwierdzający niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Krzczonów (wg wzoru) 
Załącznik nr 6: Faktura na energię elektryczną za 2018 rok (jeżeli dotyczy) 

 


