REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ MIASTO WĘGRÓW
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Urząd Miejski w Węgrowie w celu
przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji
solarnych/fotowoltaicznych/pomp ciepła w zakresie działania 4.1 Odnawialne źródła energiityp projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
(RPO WM);
2. Wnioski zbierane będą od osób chętnych – właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych budynków mieszkalnych posiadających tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością na terenie Miasta Węgrów do udziału w projektach w zakresie:
a) dostawa i montaż instalacji solarnych,
b) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych,
c) dostawa i montaż pomp ciepła.
3.W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza
energia słoneczna - do 2 MWe, energia słoneczna - do 2 MWt. 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. Miasto zakłada zakwalifikowanie 200 beneficjentów ostatecznych.
4. W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się, że przedmiotowy projekt powinien
zostać zrealizowany przez Miasto Węgrów do dnia 31 grudnia 2018 r. Termin realizacji
projektu zależy od liczby chętnych, którzy przystąpią do udziału w projekcie (im więcej
chętnych tym termin realizacji dłuższy).
5. Projekty będą realizowane przez Miasto Węgrów tylko i wyłącznie w przypadku
otrzymania dofinansowania ze środków RPO WM na lata 2014-2020.
6. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów
kwalifikowanych projektu.
7. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części
nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego
zakończeniu*.
8. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność
Miasta Węgrów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania uczestnikowi
projektu. Po pięciu latach od zakończenia projektu zostaną przekazane Uczestnikowi
projektu na własność.
9. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia
udziału własnego w kosztach realizacji projektu.
*Przez zakończenie projektu rozumie się wypłatę przez Zarząd Województwa ostatniej transzy dotacji na projekt
dla Miasta Węgrów.
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10. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych
należnościach wobec Urzędu Miejskiego w Węgrowie. Dane te będą na bieżąco
weryfikowane przez Urząd Miejski w Węgrowie.
11. Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety na daną lokalizację (na kolektory
słoneczne/fotowoltaikę/pomp ciepła).
12. Urząd Miejski w Węgrowie dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie
naboru ankiet, w tym w szczególności terminu wydłużenia naboru. Informacja w tym
zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wegrow.com.pl/oze
13. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście
w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów.
II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET
1. Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach 08 sierpień- 16 sierpień 2016 r., w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16,07-100 Węgrów w pok. nr 12 w godz.
8-16.
Wzór Ankiety udostępniany jest na stronie internetowej www.wegrow.com.pl/oze oraz do
pobrania bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie przy ul. Rynek Mariacki
16, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. nr 12
W momencie złożenia dokumentów, deklaracja wraz z ankietą zostanie zarejestrowana,
a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia oraz indywidualny numer, którym będzie
identyfikowany przy projekcie.
2. O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Miasta utworzy listę
pierwszych 200 chętnych zakwalifikowanych do audytu i projektu.
3. Kolejne osoby zgłaszające się w terminie o którym mowa w pkt 1 znajdą się na liście
rezerwowej, a ich udział w projekcie będzie możliwy jedynie w sytuacji rezygnacji lub
wykluczenia osób z listy podstawowej.
4.Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wniesienie opłaty (w wysokości 98,40 zł) złożenie
ankiety i podpisanie umów.
5. Ankiety złożone przed lub po terminie określonym w pkt.1 -pozostaną bez rozpatrzenia.
III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ
1. Osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie Miasta Węgrów, będące
właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego posiadających tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą
wyłącznie do celów socjalno- bytowych mieszkańców.
2. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.
3. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości w zobowiązaniach finansowych z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE
MIESZKAŃCA DO PROJEKTU
1. Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu
i montażu instalacji fotowoltaicznych / solarnych / pompy ciepła,
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2. Wypis z rejestru gruntów prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie dotyczący
działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny lub wydruku z elektronicznej
ewidencji Ksiąg Wieczystych dla danej nieruchomości.
3. Potwierdzenie wpłaty na wykonanie opinii (audytu) o możliwości instalacji (koszt 98,40zł).

Etapy dokonywania wpłat:
1.Przed złożeniem deklaracji należy uiścić opłatę w wysokości 98,40 zł, a kserokopię dowodu
wpłaty należy dołączyć do deklaracji. Kwota ta przeznaczona jest na uzyskanie opinii
o możliwości wykonania instalacji oze na wskazanym przez Uczestnika projektu budynku.
2.

Po

przeprowadzeniu opinii, zostanie opublikowana na stronie
www.wegrow.com.pl/oze lista z wynikami audytu (pozytywna/negatywna)

internetowej

3. Po złożeniu deklaracji Uczestnik projektu będzie zobowiązany do podpisania umowy
użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu.
4. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu Miastu dofinansowania projektu Uczestnik projektu
zostanie wezwany do Urzędu Miejskiego w Węgrowie umowy dotyczącej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym. Uczestnik
projektu
podpisując
umowę
będzie
zobowiązany
do uiszczenia kosztów partycypacji w projekcie (tj. wkładu własnego w postaci: 20 % kosztów
kwalifikowanych netto dokumentacji technicznej i instalacji, Podatku VAT od kosztów netto
wykonania dokumentacji technicznej i instalacji oze oraz 100 % koszów niekwalifikowanych.
Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Kserokopię
potwierdzenia dokonania wpłaty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Węgrowie w tym
samym terminie. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie
i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie
i rozwiązaniem umowy.
W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie wpłacone kwoty nie będą
podlegać zwrotowi.
Wpłaty należy dokonać na niżej podany rachunek prowadzony przez Bank PKO BP S.A.
Nr konta 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004.
Tytuł wpłaty: OZE/2016 – Imię i Nazwisko i adres nieruchomości

V. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE OBEJMUJĄCYM MONTAŻ KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTICZNYCH NA TERENIE MIASTA WĘGROWA.
1. Montaż kolektorów słonecznych na terenie Miasta Węgrowa.
Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych
w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę
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użytkową zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.
Planując liczbę, a w konsekwencji powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagi
liczbę osób zamieszkujących w budynku. Liczba montowanych kolektorów słonecznych
i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody
(o temperaturze minimum 50°C) dla jednej osoby na dobę. Liczba osób zamieszkujących
na danej posesji będzie weryfikowana na podstawie złożonej ankiety. W przypadku braku
w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy
do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny
koszt, zostanie skreślony z listy uczestników projektu.
2. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Węgrowa.
Projektowane instalacja fotowoltaiczne mają za zadanie produkcję energii elektrycznej na
własne potrzeby gospodarstwa domowego. Służy do zasilania wewnętrznej instalacji
elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być
przeznaczona głównie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania
urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.
Szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależał od
mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca lokalizacji i będzie określony w
umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

3. Montaż pomp ciepła
Pompa ciepła służy do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby domowe, stanowi
kompaktowe rozwiązanie wykorzystujące energię geotermalną. Pompa czerpie ciepło
zmagazynowane w powietrzu, kondensuje je i oddaje wodzie w zbiorniku. Urządzenie
instaluje się w pomieszczeniu gospodarczym wyposażonym w nawiew świeżego powietrza.
Ze względu na wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest
Zarząd Województwa Mazowieckiego, każda gmina aplikująca o środki unijne, przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do posiadania odpowiedniej
dokumentacji technicznej podłączenia instalacji oze na wskazanych przez mieszkańców
budynkach.
Szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależał od
wielkości zamontowanej instalacji oze oraz miejsca lokalizacji i będzie określony
w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu. Osoba chcąca uczestniczyć
w projekcie musi złożyć ankietę w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie
niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji oze. Ankieta jest
załącznikiem do przedmiotowego Regulaminu.
Warunki udziału w projekcie:
1) Osoby chcące uczestniczyć w projekcie muszą złożyć ankietę w celu zweryfikowania, czy
budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości
instalacji oze. Ankieta jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
2) Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej
wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW,
3) Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może zawierać azbestu.
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4) Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym agroturystyki –przeznaczone mogą być wyłącznie na
potrzeby gospodarstwa domowego.
5) Z ubiegania o udział w projekcie wykluczone są nieruchomości w budowie.
5) Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie ankiety, którą należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie 08 sierpnia – 16 sierpnia 2016 r.
VI. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU PRZEZ URZĄD MIEJSKI
W WĘGROWIE DECYZJI O DOFINSOWANIU PROJEKTU ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020
1.Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem jaką jest Zarząd Województwa
Mazowieckiego, (w imieniu którego część zadań wynikających z pełnienia roli IZ wykonuje
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego) z siedzibą w Warszawie, pozytywnej oceny i
zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania, mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w
projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu
mocy instalacji) w stosownym czasie zostaną wezwania do podpisania umowy.
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym
i do wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu.
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.
3. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych
należnościach wobec Miasta Węgrów. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd
Miejski w Węgrowie. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Urzędu Miejskiego w
Węgrowie jest tożsame z wykreśleniem uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu.
4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną zapisane na listę
rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej 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
5. Okres gwarancji i trwałości projektu na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat,
po tym okresie instalacje przejdą na własność mieszkańców.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1. Ankieta dotyczącą danych niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu
i montażu instalacji oze.
2. Umowa użyczenia
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