
Zarządzenie Nr 0050/154/2017 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 8 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie: w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. 

"Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na 

terenie Gminy Krupski Młyn" 

     

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.), Wójt  Gminy  

 

p o s t a n a w i a  

 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. " Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Krupski 
Młyn ", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Referatu Inwestycji, Budownictwa, 

Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. 
§ 3. 

 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn. 

 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN NABORU ZG�OSZE� 

w ramach projektu pn. 

 

 �Poprawa jako!ci powietrza poprzez zwi"kszenie udzia#u OZE                
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Krupski M#yn� 

planowanego do realizacji w ramach  

RPO WSL 2014-2020, O� Priorytetowa IV: Efektywno�! energetyczna, 
odnawialne "ród�a energii i gospodarka niskoemisyjna Dzia�anie 4.1   

Poddzia�anie 4.1.3 Odnawialne "ród�a energii - konkurs 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. U�yte okre�lenia w niniejszym Regulaminie oznaczaj%: 

a) Wnioskodawca � Gmina Krupski M�yn; 

b) Projekt � planowane przedsi�wzi�cie, polegaj%ce na zakupie i monta�u instalacji z 
zakresu odnawialnych "róde�  energii na terenie Gminy Krupski M�yn; 

c) OZE - odnawialne "ród�a energii; 

d) Potencjalny Uczestnik � osoba fizyczna zamieszka�a na terenie Gminy Krupski M�yn, 
b�d%ca w�a�cicielem/wspó�w�a�cicielem nieruchomo�ci b%d" u�ytkownikiem 
wieczystym/wspó�u�ytkownikiem wieczystym nieruchomo�ci posiadaj%ca prawo do 
dysponowania nieruchomo�ci% po�o�on% na terenie Gminy Krupski M�yn, dobrowolnie 

sk�adaj%ca zg�oszenie (deklaracj�) udzia�u w projekcie, spe�niaj%ca warunki okre�lone w 
punkcie V ust. 1; 

e) Uczestnik � osoba wymieniona w podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana 

do projektu; 

f) Zadanie � instalacja planowana w ramach projektu do wykonania u Uczestnika 

projektu; 

g) IOK � Instytucja Organizuj%ca Konkurs � Zarz%d Województwa 'l%skiego;  

h) IZ RPO WSL - Instytucja Zarz%dzaj%ca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa 'l%skiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WSL); 

i) RPO WSL � Regionalny Program Operacyjny Województwa 'l%skiego na lata                         
2014-2020; 

j) Zg#oszenie/dokumenty zg#oszeniowe � komplet dokumentów okre�lonych                      
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w punkcie VIII niniejszego Regulaminu, sk�adanych w celu zakwalifikowania do 
projektu; 

k) W�a�ciciel/u�ytkownik wieczysty � osoba posiadaj!ca prawo do dysponowania 
nieruchomo"ci!  na terenie Gminy Krupski M�yn.  

l) Projekt partnerski � projekt w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno"ci finansowanych                       

w perspektywie finansowej 2014�2020. 

2. Nabór zg�osze$ prowadzony jest przez Gmin� Krupski M�yn w celu opracowania wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegaj!cego na zakupie i monta�u instalacji               
z zakresu odnawialnych 'róde� energii planowanych do realizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa (l!skiego na lata 2014-2020, O" Priorytetowa IV: 
Efektywno") energetyczna, odnawialne 'ród�a energii i gospodarka niskoemisyjna 
Dzia�anie 4.1 Poddzia�anie 4.1.3 Odnawialne 'ród�a energii. 

3. Projekt b�dzie wspó�finansowany ze "rodków pochodz!cych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i wysoko") dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% 

kosztów kwalifikowalnych. 

4. Projekt realizowany b�dzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego 

realizacj� ze "rodków RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisania umowy o dofinansowanie. 

5. Gmina Krupski M�yn dopuszcza mo�liwo") wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Informacje dotycz!ce Regulaminu naboru zg�osze$ mo�na uzyska): 

-    osobi"cie w Urz�dzie Gminy ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski M�yn 

-    telefonicznie pod numerem telefonu: 32 285 70 16 

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU 

1. Gmina Krupski M�yn, jako wnioskodawca, wyst!pi do IOK z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu polegaj!cego na zakupie i monta�u na zg�oszonych w projekcie 
nieruchomo"ciach po�o�onych na terenie Gminy, instalacji z zakresu odnawialnych 'róde� 
energii planowanych do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, O" 
Priorytetowa IV: Efektywno") energetyczna, odnawialne 'ród�a energii i gospodarka 
niskoemisyjna Dzia�anie 4.1 Poddzia�anie 4.1.3 Odnawialne 'ród�a energii. 

2. Zaplanowany rodzaj instalacji w projekcie: 

Dokumenty zg�oszeniowe od zainteresowanych potencjalnych u�ytkowników, sk�adane 

osobi"cie, przez osoby upowa�nione lub przes�ane poczt! tradycyjn! *decyduje data 
wp�ywu do Urz�du+ b�d! przyjmowane w nast�puj!cym zakresie nast�puj!cych instalacji 
odnawialnych 'róde� energii: 

a) instalacji solarnych, 

b) instalacji fotowoltaicznych, 

c) powietrznych pomp ciep�a CO 

d+ powietrznych pomp ciep�a c.w.u., 

e+ kot�ów na biomas�. 

Monta� kot�ów na biomas� *pellet+ mo�liwy b�dzie wy�!cznie w przypadku wymiany 
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istniej�cego �ród�a ciep�a na paliwa sta�e o niskiej efektywno�ci energetycznej (w�giel). 

Zakwalifikowanie nieruchomo�ci zg�oszonej do monta�u kot�a na biomas� lub pompy CO 
mo�liwe b�dzie po pozytywnej weryfikacji technicznej obiektu przez firm� upowa�nion! 
przez Gmin� Krupski M�yn. Ostateczna decyzja o mo�liwo�ci monta�u zostanie podj�ta w 
trakcie weryfikacji technicznej. Obligatoryjnie musi zosta" opracowany dokument � 

obliczenie projektowego obci!�enia cieplnego budynku, podpisany przez osob� 
uprawnion!. 

3. W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej c.w.u. zapotrzebowanie na ciep�! 
wod� u�ytkow! zale�y od liczby osób zamieszkuj!cych w danym gospodarstwie 
domowym. Planuj!c liczb�, a w konsekwencji powierzchni� kolektorów na budynku, 
bierze si� pod uwag� liczb� osób zamieszkuj!cych budynek (weryfikacja na podstawie 

deklaracji uczestnictwa w projekcie).  

4. Szacunkowy koszt instalacji OZE oraz warto�" udzia�u Uczestnika projektu b�d! zale�a�y 

od wielko�ci zamontowanej instalacji oraz miejsca lokalizacji i b�d! okre�lone w umowie 

uczestnictwa w projekcie, która b�dzie podpisywana po pozytywnym przej�ciu procedury 

aplikacyjnej przez Gmin� Krupski M�yn i podpisaniu umowy o dofinansowanie z IOK; 

5. Nie ma mo�liwo�ci monta�u instalacji fotowoltaicznych i solarnych na dachach pokrytych 

eternitem. W�a�ciciele takich budynków mog! bra" udzia� w projekcie pod warunkiem �e 

w dokumentach zg�oszeniowych zadeklarowane zostanie wykonanie wymiany pokrycia 

dachowego przed planowanym monta�em instalacji i taka wymiana zostanie wykonana 

nie pó#nej ni� do dnia 30.06.2019 r. lub wyra�! wol� monta�u instalacji w sposób 

okre�lony w pkt. 8; 

6. Planowany jest monta� instalacji fotowoltaicznych i solarnych przede wszystkim na 

po�aciach dachowych. Ze wzgl�du na wydajno�" instalacji, wariantem najbardziej 

korzystnym jest strona po�udniowa dachu, po�udniowo-wschodnia lub po�udniowo-

zachodnia; 

7. W przypadku instalacji solarnych i fotowoltaicznych przy okre�laniu �wolnej� powierzchni 

dachu, nale�y zwróci" uwag� na takie elementy jak okna dachowe, kominy i/lub inne 

urz!dzenia usytuowane na dachu. Ponadto nale�y przeanalizowa", czy w bezpo�rednim 

s!siedztwie budynku nie znajduj! si� np. wysokie drzewa, lub inne obiekty mog!ce 

powodowa" zacienienie paneli/ kolektorów, co mo�e wp�ywa" na znaczne obni�enie 

sprawno�ci instalacji; 

8. W przypadku pokrycia dachu eternitem lub braku mo�liwo�ci wykonania instalacji 

fotowoltaicznej i solarnej na dachu z innego wzgl�du (za ma�a powierzchnia dachu, 

zacienienie, niekorzystny k!t pochylenia, niekorzystne po�o�enie wolnej po�aci dachu 

wzgl�dem strony po�udniowej, itp.), istnieje mo�liwo�" wykonania instalacji na gruncie, 

�cianie lub balkonie budynku, b!d# na dachu budynku gospodarczego. 

III. WARUNKI I OGRANICZENIA 

1. Instalacje OZE oraz ich efekty mog� by� wykorzystywane wy��cznie na potrzeby 

gospodarstwa domowego. 

2. Potencjalny Uczestnik ma prawo wyboru wi�cej ni� jednego #ród�a instalacji OZE, 

wskazuj!c jednocze�nie w deklaracji naboru stanowi!cej za�!cznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu #ród�o preferowane. W przypadku konieczno�ci ograniczenia zakresu 

projektu we wniosku uwzgl�dnione zostanie jedynie #ród�o wskazane jako preferowane.  

3. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do projektu nie 
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mo�e przekroczy� 4 kWp, a w przypadku jednoczesnego wyboru pompy ciep!a i instalacji 

fotowoltaicznej ustala si" maksymaln# moc 8 kWp. W przypadku, gdy Potencjalny 

Uczestnik eksploatuje aktualnie pomp" ciep!a (powietrzn# lub gruntow#) dopuszcza si" 

maksymaln# moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej 8 kWp. 

4. Wielko$� instalacji fotowoltaicznej dobrana zostanie na podstawie przedstawionych w 

trakcie weryfikacji technicznej rachunków zu�ycia energii elektrycznej za lata 2016 lub 

2017, pracownikowi firmy upowa�nionej przez Gmin" Krupski M!yn.  

5. Mieszka%cy prowadz#cy dzia!alno$� gospodarcz# b#d& rolnicz# mog# przyst#pi� do udzia!u 

w projekcie pod warunkiem, �e w miejscu ich zamieszkania jest ona wy!#cznie 

zarejestrowana (bez wykorzystywania sk!adników nieruchomo$ci) i energia uzyskana z 

instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu nie b�dzie wykorzystywana do 

prowadzenia dzia�alno�ci rolniczej, dzia�alno�ci gospodarczej oraz agroturystyki. 

Informacje te zostan� zweryfikowane na podstawie z�o"onych w organie podatkowym 

deklaracji i informacji o nieruchomo�ci. Decyzja dotycz�ca zakwalifikowania danej 

nieruchomo�ci do przedmiotowego projektu nast�pi po weryfikacji technicznej. 

6. W ramach projektu zaplanowano instalacje na: 

a) istniej�cych budynkach mieszkalnych, 

b) budynkach w fazie budowy z terminem oddania do u"ytkowania nie pó#nej                       

ni" do dnia 30.06.2019 r., 

c) budynkach gospodarczych, 

d) elewacjach, tarasach ww. budynków, 

e) gruncie. 

7. Budynek mieszkalny musi posiada$ wewn�trzn� instalacj� ciep�ej i zimnej wody, posiada$ 

dobry stan techniczny planowanego miejsca monta"u instalacji OZE, w tym sprawn� 

instalacj� elektryczn�, sprawn� instalacj� c.o. oraz woln� powierzchni� wewn�trz 

budynku, umo"liwiaj�c� monta" urz�dze&, m.in takich, jak zasobnik na ciep�� wod�, w 

zale"no�ci od typu montowanej instalacji. 

8. Miejsce przewidziane do wykonania monta"u instalacji OZE, b�dzie zweryfikowane przez 

osoby upowa"nione przez Gmin� Krupski M�yn pod k�tem mo"liwo�ci technicznych 

wykonania instalacji. 

9. Ostateczny dobór urz�dzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na 

podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz  po ocenie weryfikacji 

technicznej obiektu. 

10. W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwa�o�ci tj. w ci�gu 5 lat od zatwierdzenia 

ko&cowego wniosku o p�atno�$ Uczestnik zobowi�zuje si� do: 

- wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wy��cznie na potrzeby gospodarstwa 

domowego; 

- w�a�ciwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem                 

i parametrami technicznymi; 

- niedokonywania "adnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody                  

Gminy Krupski M�yn; 

- przeprowadzania za po�rednictwem Gminy przegl�dów serwisowych zgodnie                      

z warunkami okre�lonymi w karcie gwarancyjnej, któr� przeka"e wykonawca. 

11. W sytuacji, gdy ze wzgl�du na ma�� liczb� zg�osze&, z�o"enie wniosku o dofinansowanie 

nie b�dzie efektywne kosztowo, projekt nie zostanie przygotowany. 



 

5 

12. W�a�ciciel nieruchomo�ci znajduj�cej si� na terenie obj�tym ochron� konserwatora 

zabytków zobowi�zany jest do uzyskania jego zgody w zakresie wymaganym przepisami 

prawa. 

13. W�a�ciciel budynku zagwarantuje spe�nienie podstawowych wymaga! dotycz�cych 

obiektów budowlanych, konstrukcji oraz jej wytrzyma�o�ci na obci�"enia zgodnie z 

Ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

IV. KOSZTY INSTALACJI 

1. Osoby sk�adaj�ce komplet dokumentów zg�oszeniowych do projektu, deklaruj� pokrycie 

nast�puj�cych kosztów: 

- 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i monta"u instalacji; 

- kosztów podatku VAT: 

· przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach 

mieszkalnych - 8% 

· przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na gruncie oraz w 

budynkach gospodarczych � 23% 

- innych niezb�dnych kosztów nie obj�tych dofinansowaniem zwi�zanych  

z eksploatacj� instalacji; 

- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest obj�te gwarancj� 

(np. uszkodzenie b�d�ce wynikiem nieprawid�owej eksploatacji); 

- w razie ich wyst�pienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych zwi�zanych  

z niestandardowymi warunkami, co zwi�kszy zu"ycie materia�u lub konieczno�# 

dokonania modernizacji istniej�cych instalacji. 

2. Wysoko�" partycypacji Uczestnika w kosztach zostanie mo#e ulec zmianie. Ponadto 

zostanie ona ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

projektu przez Gmin� Krupski M�yn. 

3. Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysoko�ci wk�adu w�asnego zostanie dokonane  

po zatwierdzeniu przez IOK ko&cowego wniosku o p�atno�". 

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO SK�ADANIA DOKUMENTÓW ZG�OSZENIOWYCH 

1. Zg�oszenia o dofinansowanie zakupu i monta#u instalacji z zakresu odnawialnych �róde� 

energii mog� sk�ada" wy��cznie osoby fizyczne zamieszka�e na terenie Gminy Krupski 

M�yn oraz  b�d�ce w�a�cicielem/wspó�w�a�cicielem/u#ytkownikiem wieczystym/ 

wspó�u#ytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego na terenie Gminy Krupski M�yn, 

spe�niaj�ce ��cznie poni#sze warunki: 

a) posiadaj�ce prawo do dysponowania nieruchomo�ci� po�o#on� na terenie Gminy Krupski 

M�yn, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane b�d� wy��cznie do celów socjalno-

bytowych mieszka&ców. 

 

Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomo�ci�: 

· w�asno�" � dokumenty zg�oszeniowe podpisuje jedynie w�a�ciciel; 

· wspó�w�asno�" � wszyscy wspó�w�a�ciciele musz� podpisa" dokumenty 

zg�oszeniowe. Sytuacja ta dotyczy równie# ma�#e&stw nie posiadaj�cych 

udokumentowanej rozdzielno�ci maj�tkowej; 

· u#ytkowanie wieczyste - dokumenty zg�oszeniowe podpisuje jedynie u#ytkownik 
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wieczysty; 

· wspó�u�ytkowanie wieczyste - wszyscy wspó�u�ytkownicy musz� podpisa� 

dokumenty zg�oszeniowe.; 

b) osoby nie posiadaj�ce jakichkolwiek zaleg�ych zobowi�za! finansowych wobec Gminy 

Krupski M�yn z tytu�u nale�no"ci podatkowych, op�at za wod#, kanalizacj#, wywóz "mieci 

itp. (na dzie! sk�adania dokumentów zg�oszeniowych). W przypadku ujawnienia w/w 

zaleg�o"ci warunkiem udzia�u w projekcie jest z�o�enie o"wiadczenia (za�. Nr 5 do 

regulaminu), �e zostan� one sp�acone w terminie do 15 marca 2018 roku. W przypadku, 

gdy mimo z�o�enia o"wiadczenia zaleg�o"ci nie zostan� sp�acone zg�oszenie o udziale w 

projekcie nie zostanie uj#te w ramach zadania.  

c) dobrowolnie chc�ce wzi�� udzia� w projekcie na zasadach okre"lonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Osoby ubiegaj�ce si# o uczestnictwo w projekcie przyjmuj� do wiadomo"ci, �e wszelkie 

dane podaj� pod rygorem odpowiedzialno"ci za z�o�enie nieprawdziwego o"wiadczenia 

lub zatajenie prawdy. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek 

etapie naboru, Gmina Krupski M�yn zastrzega, �e zg�oszenia takie zostan� wykluczone z 

uczestnictwa w projekcie, a osoby sk�adaj�ce dokumenty zg�oszeniowe zostan� 

poci�gni#te do odpowiedzialno"ci, w tym równie� obci��one kosztami, jakie ponios�a 

Gmina w zwi�zku z bezprawnym uczestnictwem danego Uczestnika w procedurze 

aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu. 

3. Wraz ze z�o�eniem dokumentów zg�oszeniowych Potencjalny Uczestnik wyra�a zgod# na 

przeprowadzenie oceny technicznej przez specjalistyczn� firm# zewn#trzn�, upowa�nion� 

i wybran� przez Gmin# Krupski M�yn. Deklaruje tak�e zawarcie odr#bnej umowy, której 

przedmiotem b#dzie weryfikacja techniczna obiektu i przygotowanie dokumentacji 

technicznej instalacji OZE. W przypadku, gdy potencjalny Uczestnik nie przejdzie 

formalnej oceny z�o�onej dokumentacji w Urz#dzie Gminy umowa z firm� zewn#trzn� 

zostanie uniewa�niona a wp�acona tytu�em weryfikacji technicznej i przygotowania 

dokumentacji technicznej instalacji OZE kwota zostanie Potencjalnemu Uczestnikowi 

zwrócona. W przypadku pozytywnej oceny formalnej z�o�onej dokumentacji w Urz#dzie 

Gminy ale negatywnej weryfikacji technicznej nieruchomo"ci, na której planowane by�o  

usytuowanie instalacji OZE Potencjalny Uczestnik ui"ci op�at# za weryfikacj# techniczn�, 

która pobrana zostanie z wp�aconej tytu�em weryfikacji technicznej i przygotowania 

dokumentacji technicznej instalacji OZE nale�no"ci. Pozosta�a cz#"� wp�aconej kwoty 

zostanie Potencjalnemu Uczestnikowi zwrócona.   

VI. TERMIN I MIEJSCE SK�ADANIA DOKUMENTÓW ZG�OSZENIOWYCH 

1. Nabór zg�osze! prowadzony b#dzie w terminie od 5.12.2017 roku do 15.12.2017 roku 

w Urz#dzie Gminy w Krupskim M�ynie, ul. Krasickiego, 42-693 Krupski M�yn. 

2. Komplet dokumentów zg�oszeniowych nale�y sk�ada� wy��cznie: 

a) osobi"cie w wersji  papierowej  (oryginalnie podpisanej) w Urz#dzie Gminy Krupski 

M�yn w dni robocze (od poniedzia�ku do pi�tku) w godzinach urz#dowania, 

b) poczt� tradycyjn� na adres Urz#du Gminy Krupski M�yn, ul. Krasickiego 9, 42-693 

Krupski M�yn (decyduje data wp�ywu do Urz#du).  

 

3. W przypadku wspó�w�asno"ci dopuszcza si# mo�liwo"� z�o�enia i podpisania kompletu 

dokumentów przez jednego wspó�w�a"ciciela, po przed�o�eniu udzielonego 
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pe�nomocnictwa przez pozosta�ych wspó�w�a�cicieli. 

4. Dokumenty zg�oszeniowe z�o!one w inny sposób ni! to przewiduje regulamin i/lub, poza 

powy!ej okre�lonym terminem, nie b"d# rozpatrywane. 

VII. WYBÓR UCZESTNIKÓW 

1. W przypadku przekroczenia liczby zg�osze� w stosunku do za�o�onych limitów, które 

ostatecznie zostan! okre"lone po zako�czeniu naborów przez wszystkie gminy bior!ce 

udzia� w projekcie partnerskim, wybór Uczestników projektu zostanie okre"lony 

odr#bnym Zarz!dzeniem Wójta Gminy, w którym szczegó�owo zostanie okre"lony sposób 

kwalifikacji z�o�onych dokumentów zg�oszeniowych do przedmiotowego projektu.   

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Uczestnik sk�adaj!cy rezygnacj#, 

zobowi!zany jest do wskazania na zast#pstwo innego Potencjalnego Uczestnika, 

b#d!cego w�a"cicielem/wspó�w�a"cicielem/u�ytkownikiem wieczystym/ 

wspó�u�ytkownikiem wieczystym nieruchomo"ci, gdzie b#dzie mo�liwy monta� instalacji 

OZE uprzednio zakwalifikowany do projektu. W przeciwnym razie zostanie obci!�ony 

kosztami, jakie ponios�a Gmina w zwi!zku z uczestnictwem danego Uczestnika w 

procedurze aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu do momentu jego 

rezygnacji.. 

VIII. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO 

PROJEKTU 

1. Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest z�o�enie kompletu 

dokumentów zg�oszeniowych prawid�owo podpisanych przez osoby posiadaj!ce prawo do 

dysponowania nieruchomo"ci! po�o�on! na terenie Gminy Krupski M�yn: 

a) wype�nionej deklaracji udzia�u w projekcie 

b) ankiety dotycz!cej danych o budynku niezb#dnych do realizacji projektu w zakresie 

zakupu i monta�u instalacji kolektorów s�onecznych, instalacji fotowoltaicznej, 

powietrznych pomp ciep�a CO i c.w.u. oraz instalacji kot�ów na biomas#. 

c) wype�nionej umowy u�yczenia, podpisanej przez wszystkich wspó�w�a"cicieli                    

(w dwóch egzemplarzach); 

2. Uczestnik zobowi!zuje si# do przed�o�enia równie� innych niezb#dnych dokumentów 

wymaganych przez IOK/Gmin# Krupski M�yn do prawid�owej procedury aplikowania                

o "rodki na realizacj# projektu. 

IX. PROCEDURA POST!POWANIA PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE 

"RODKÓW WSL 2014-2020 NA REALIZACJ! PROJEKTU PRZEZ GMIN! KRUPSKI 
M#YN 

1. Po podpisaniu przez Gmin# Krupski M�yn umowy o dofinansowanie na realizacj# projektu, 

zakwalifikowani do udzia�u w projekcie Uczestnicy otrzymaj! zaproszenie do podpisania        

z Gmin! Krupski M�yn umowy Uczestnictwa w projekcie, dotycz!cej ustalenia stron,  

wzajemnych zobowi!za� pod wzgl#dem organizacyjnym i finansowym, a tak�e do 

z�o�enia ewentualnych dodatkowych dokumentów i dope�nienia wszelkich formalno"ci  w 

celu prawid�owej realizacji projektu. 

2. Koszt brutto instalacji oraz koszt partycypacji Uczestnika projektu b#dzie zale�a� od 

wielko"ci zamontowanej instalacji. W oparciu o szacunkowe koszty z Uczestnikiem 

zostanie zawarta umowa Uczestnictwa okre"laj!ca obowi!zki stron. 

3. Uczestnik zobowi!zany b#dzie do wp�aty wk�adu w�asnego w wysoko"ci i na warunkach 
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okre�lonych w umowie uczestnictwa, która b�dzie zawiera� szacunkowe koszty. 

Przewidywany termin podpisywania umów projektowych i konieczno�ci dokonywania 

wp!at wk!adu w!asnego to IV kwarta! 2018/I kwarta! 2019 roku, przy czym termin ten 

uzale�niony jest od procedury oceny projektów oraz podpisywania umów                              

o dofinansowanie na ich realizacj! przez IOK. 

4. Nie dokonanie przez Uczestnika projektu wp"aty w podanym terminie i w okre#lonej 

wysoko#ci, b!dzie równoznaczne z rezygnacj$ z jego udzia"u w projekcie i rozwi$zaniem 

umowy Uczestnictwa w projekcie. 

5. Zakwalifikowane instalacje powinny zosta% zrealizowane przez Gmin! Krupski M"yn                

w latach 2019-2020. Termin realizacji projektu zale�y od liczby mieszka&ców, którzy 

przyst$pi$ i zostan$ zakwalifikowani do udzia"u w projekcie. 

6. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zatwierdzenia ko&cowego wniosku o p"atno#% 

b!d$: 

- stanowi"y w"asno#% Gminy Krupski M"yn i przez ten czas zostan$ u�yczone do 

bezp"atnego u�ytkowania w"a#cicielom/u�ytkownikom budynków mieszkalnych.                 

Po pi!ciu latach zostan$ przekazane w"a#cicielom/u�ytkownikom budynków 

mieszkalnych; 

- ubezpieczone przez Gmin! Krupski M"yn; 

- obj!te gwarancj$. 

X. ZA��CZNIKI DO REGULAMINU 

1. Deklaracja udzia"u w projekcie; 

2. Umowa u�yczenia; 

3. O#wiadczenie dotycz$ce zasiedlenia budynku w fazie budowy; 

4. O#wiadczenie dotycz$ce wymiany pokrycia dachowego (eternitu); 

5. Ankieta doboru instalacji. 
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Za��cznik nr 1 do Regulaminu 
naboru zg�osze! 

 
�.�������.������.. 

miejscowo�� i data!
DEKLARACJA!UCZESTNISTWA!W!PROJEKCIE!!pn.!

!
�Poprawa jako�ci powietrza poprzez zwi�kszenie udzia#u OZE!
w!wytwarzaniu!energii na terenie gminy Krupski M#yn� 

z zakresu dofinansowania kolektorów s�onecznych/instalacji fotowoltaicznych/
 powietrznych pomp ciep�a CO i c.w.u./kot�ów na biomas" 

 

!

1. Ja, ni#ej podpisany/a1 ����������������������������������������������� 

(imi" i nazwisko) 

zamieszka�y/a w ��������������������������������������������� 

(miejscowo$%, kod, ulica, nr domu) 

legitymuj�cy/a si" dowodem osobistym seria i numer ���������������������� 

wydanym przez �����������������������������,  PESEL ���������������� 

nr telefonu ������������������., adres e-mail ����������������������� 

 
2. Ja, ni#ej podpisany/a1 ����������������������������������������������� 

(imi" i nazwisko) 

zamieszka�y/a w ��������������������������������������������� 

(miejscowo$%, kod, ulica, nr domu) 

legitymuj�cy/a si" dowodem osobistym seria i numer ���������������������� 

wydanym przez �����������������������������,  PESEL ���������������� 

nr telefonu ������������������., adres e-mail ����������������������� 

 
3. Ja, ni#ej podpisany/a1 ����������������������������������������������� 

(imi" i nazwisko) 

zamieszka�y/a w ��������������������������������������������� 

(miejscowo$%, kod, ulica, nr domu) 

legitymuj�cy/a si" dowodem osobistym seria i numer ���������������������� 

wydanym przez �����������������������������,  PESEL ���������������� 

nr telefonu ������������������., adres e-mail ����������������������� 

 

posiadaj�c prawo do dysponowania nieruchomo$ci� na podstawie: w�asno$ci/wspó�w�asno$ci/ 

najmu/u#yczenia/inne2 (jakie) �����������..��� zlokalizowanej na: nr dzia�ki���������� 

obr"b ������������������ nr ksi"gi wieczystej ����������������������� 

Uwaga: w przypadku wi�kszej liczby wspó�w�a�cicieli nale�y wype�ni� i podpisa� dodatkowy formularz Deklaracji. 

 

deklaruj" niniejszym wol" uczestnictwa w projekcie polegaj�cym na zakupie i monta#u instalacji z zakresu 

odnawialnych &róde� energii tj.: 

                                                      
1  W przypadku wspó�w�asno�ci prosz� poda� dane wszystkich wspó�w�a�cicieli 
2  Niepotrzebne skre�li� 
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Lp

. 
Rodzaj instalacji 

Przy wybranej 

preferowanej 

Instalacji wstawi�  

X 

Przy ewentualnej 

dodatkowej instalacji 

wstawi�  

X* 

1. Instalacja kolektorów s!onecznych   

2. Instalacja fotowoltaiczna � panele PV   

3. Powietrzna pompa ciep!a c.w.u.   

4. Powietrzna pompa ciep!a CO   

5. Kocio! na biomas"3   

 *Wype�ni� w przypadku wyboru wi�cej ni� jednego rodzaju instalacji OZE 

 

Projekt b�dzie realizowany przez!Gmin� Krupski M!yn! w przypadku otrzymania wsparcia!finansowego!
ze "rodków pochodz#cych! z! Europejskiego! Funduszu! Rozwoju! Regionalnego! w! ramach!
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa $l#skiego na lata 2014-2020,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
O! Priorytetowa IV: Efektywno!" energetyczna, odnawialne #ród$a energii i gospodarka niskoemisyjna 
Dzia$anie 4.1   Poddzia$anie 4.1.3 Odnawialne #ród$a energii. 

Niniejszym wyra%am wol� poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE tj.: 
kolektorów s!onecznych lub paneli!fotowoltaicznych na:  

· dachu budynku mieszkalnego 
· elewacji budynku mieszkalnego 
· gruncie 
· dachu budynku gospodarczego 

 
powietrznych pomp ciep!a c.w.u., powietrznych pomp ciep!a CO lub kot!a na biomas� opalanego 
pelletem wraz z urz&dzeniami niezb�dnymi do funkcjonowania instalacji, w takiej cz�!ci,  
w jakiej przewidziany b�dzie udzia$ !rodków w$asnych przy realizacji Projektu. 
 

Warto!" dofinansowania mo%e wynie!" nie wi�cej ni% 85' warto!ci kosztów kwalifikowalnych.!

O"wiadczam, %e w przypadku uzyskania dofinansowania niniejszego projektu, zobowi#zuj� si� 
do wp!acenia kwoty udzia!u w!asnego na wskazany przez Gmin� Krupski M!yn! rachunek!
bankowy,!w!celu!realizacji!tego!projektu.!!

Jestem "wiadomy/a odpowiedzialno"ci karnej za sk!adanie fa!szywych o"wiadcze& lub 
zatajenie! prawdy,! a! podane! przeze! mnie! dane! s# zgodne z prawd# i stanem! faktycznym,!!
w zwi#zku z tym o"wiadczam, %e: 

1. Zapozna$em/am si� z Regulaminem naboru zg$osze(, w ramach projektu planowanego do 
przygotowania przez Gmin� Krupski M$yn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa )l&skiego na lata 2014-2020,! O! Priorytetowa IV: Efektywno!" energetyczna, 
odnawialne #ród$a energii i gospodarka niskoemisyjna Dzia$anie 4.1 Poddzia$anie 4.1.3 Odnawialne 
#ród$a energii akceptuj� jego tre!". 

2. Liczba osób zamieszka$ych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja w ramach 
niniejszego projektu, na dzie( podpisania deklaracji wynosi: �����... 

3. Przekazuj� prawo dysponowania niezb�dn& cz�!ci& w/w nieruchomo!ci Gminie Krupski M$yn dla celów 
procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych #róde$ energii oraz jego 
realizacji, w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gmin� Krupski M$yn. Powy%sze prawo 
przekazywane jest na czas okre!lony *trwa$o!ci projektu, tj. przez okres co najmniej 5 lat od 
zatwierdzenia ko(cowego wniosku o p$atno!"). Wielko!" u%yczanej nieruchomo!ci to niezb�dna cz�!" 
dachu lub elewacji lub budynku gospodarczego lub gruntu oraz cz�!" wewn�trzna budynku 
mieszkalnego/gospodarczego o powierzchni niezb�dnej do zainstalowania planowanej w ramach 
projektu instalacji i jej prawid$owego funkcjonowania. 

4. O!wiadczam, %e w budynku przeznaczonym do monta%u instalacji nie jest prowadzona dzia$alno!" 
gospodarcza, ani agroturystyczna, obiekty, na których mia$aby by" zamontowana instalacja nie s& 
zwi&zane z prowadzeniem dzia$alno!ci rolniczej. 

                                                      
3  Tylko dla gospodarstw domowych, dla których obecnie jedynym #ród!em ogrzewania s$ kot!y na w"giel 
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5. Deklaruj� pokrycie nast�puj!cych kosztów:!

- 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i monta"u instalacji (z pochodnymi); 
- podatku VAT przypadaj!cego na montowan! instalacj� � przewidywane stawki podatku VAT: 

· dla instalacji na budynku mieszkalnym o #!cznej pow. poni"ej 300 m2 wynosi 8%; 

· dla instalacji na budynku gospodarczym lub gruncie wynosi 23% 

- innych niezb�dnych kosztów nie obj�tych dofinansowaniem; 
- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest obj�te gwarancj!, 
- w razie ich wyst!pienia � dodatkowych kosztów niekwalifikowanych zwi!zanych z 

niestandardowymi warunkami, co zwi�kszy zu"ycie materia#u lub konieczno$% dokonania 

modernizacji istniej!cych instalacji. 
Mam $wiadomo$%, "e wysoko$% wk#adu w kosztach inwestycji mo"e ulec zmianie i zostanie ustalona po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gmin� Krupski M#yn 
natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysoko$ci wk#adu w#asnego, zostanie 

dokonane po zatwierdzeniu ko&cowego wniosku o p#atno$% przez IOK. 
6. Udost�pni� nieruchomo$% przedstawicielom Gminy Krupski M#yn oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, monta"u instalacji i eksploatacji urz!dze& obj�tych projektem. 
7. Zobowi!zuj� si� do przed#o"enia wszelkich niezb�dnych dokumentów wymaganych przez IOK/ Gmin� 

Krupski M#yn do prawid#owej procedury aplikowania o $rodki i jestem $wiadomy, "e z#o"enie kompletu 

dokumentów zg#oszeniowych, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do projektu. 

8. Przyjmuj� do wiadomo$ci wymogi okre$lone w Regulaminie Naboru Zg#osze& w szczególno$ci 

dotycz!ce zakwalifikowania mieszka&ca do projektu. 

9. Przyjmuj� do wiadomo$ci, i" ostateczny dobór urz!dzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zg#oszeniowych oraz 

oceny wykonawcy. 

10. Upowa"niam Gmin� Krupski M#yn do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych zwi!zanych z inwestycj! obj�t! projektem. 

11. Wyra"� zgod� na umieszczenie i utrzymywanie na powy"szej nieruchomo$ci, przez okres co najmniej 

5 lat od zatwierdzenia ko&cowego wniosku o p#atno$%, zamontowanej instalacji oraz umieszczenie 
oznaczenia (oznaczenia logotypami lub tablicy pami!tkowej) o sfinansowaniu projektu ze $rodków EFRR 

w ramach RPO WSL na lata 2014 � 2020. 

12. Przyjmuj� do wiadomo$ci, i" w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to 

nie pozwalaj!, nie b�d� móg# wzi!% udzia#u w projekcie. 

13. Przyjmuj� do wiadomo$ci, i" projekt realizowany b�dzie tylko i wy#!cznie w przypadku otrzymania 
przez Gmin� Krupski M#yn dofinansowania i podpisania umowy na jego realizacj� ze $rodków RPO WSL 

na lata 2014-2020. 

14. O$wiadczam, i" na dzie& sk#adania niniejszych dokumentów zg#oszeniowych nie posiadam 
jakichkolwiek zaleg#ych zobowi!za& finansowych wobec Gminy Krupski M#yn z tytu#u nale"no$ci 

podatkowych, op#at za wod�, $cieki, wywóz $mieci itp. Przyjmuj� do wiadomo$ci, "e w przypadku 

posiadania jakichkolwiek zaleg#ych zobowi!za& finansowych wobec Gminy Krupski M#yn, moje 
zg#oszenie zostanie wykluczone z udzia#u w projekcie. 

 

Jednocze$nie deklaruj�, "e po podpisaniu przez Gmin� Krupski M#yn z IOK umowy o dofinansowanie 
projektu na jego realizacj�, zobowi!zuj� si� do niezw#ocznego: 
- podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gmin! Krupski M#yn, dotycz!cej ustalenia 

wzajemnych zobowi!za& stron pod wzgl�dem organizacyjnym i finansowym; 
- dokonania wp#aty wk#adu w#asnego w terminach i na konto wskazane przez Gmin� Krupski M#yn.!

Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e nie dokonanie przeze mnie wp!aty w podanym! terminie!!!!!!!!!!!!!!!
i w okre�lonej wysoko�ci, b�dzie równoznaczne z rezygnacj" z mojego udzia!u !!!!!!!!!!!!!!!!!

w projekcie i rozwi"zaniem umowy/umów; 
- z#o"enia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gmin� Krupski M#yn                        

i dope#nienia wszelkich formalno$ci w celu prawid#owej realizacji projektu. 
 

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wy!"cznie do celów realizacji niniejszego projektu 
zarówno na etapie ubiegania si� o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania.!

!

Jednocze$nie informuj�, "e wyra"am zgod� na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustaw! z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.!
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!
!
!
Czytelne!podpisy osób posiadaj�cych tytu� prawny do dysponowania nieruchomo#ci�: 
 

 

 

������������� 
podpis 

������������� 
podpis 

������������� 
podpis 

��������������� 

miejscowo�� i data 
��������������� 

miejscowo�� i data 
��������������� 

miejscowo�� i data 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wraz z deklaracj! uczestnictwa w projekcie sk�adam nast#puj�ce za��czniki: 
 

r Umowa u$yczenia; 
r O%wiadczenie dotycz�ce zasiedlenia budynku w fazie budowy; 
r O%wiadczenie dotycz�ce wymiany pokrycia dachowego (eternitu)4 

                                                      
4  Wybrane zaznaczy�  
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Za��cznik nr 2 do Regulaminu 
naboru zg�osze! 

UMOWA U�YCZENIA 

 
 

zawarta w dniu �����������.. w �������, pomi"dzy: 

Gmin! ����� reprezentowan� przez ��������.� Wójta Gminy 

zwanym w dalszej tre#ci umowy �Bior!c! w u"yczenie�, a: 

 

1. Panem/Pani�1 �����������������..� zamieszka�ym/� ������..������������. 
(imi" i nazwisko)       (miejscowo#$, kod, ulica, nr domu)  

legitymuj�cym/� si" dowodem osobistym seria i numer ��...................................�..�..�� 

wydanym przez ���������.�������������..��..,  PESEL ����������������  

 

2. Panem/Pani� �����������������..� zamieszka�ym/� ������..������������. 
(imi" i nazwisko)       (miejscowo#$, kod, ulica, nr domu)  

legitymuj�cym/� si" dowodem osobistym seria i numer ��...................................�..�..�� 

wydanym przez ���������.�������������..��..,  PESEL ����������������  

 

3. Panem/Pani� �����������������..� zamieszka�ym/� ������..������������. 
(imi" i nazwisko)       (miejscowo#$, kod, ulica, nr domu)  

legitymuj�cym/� si" dowodem osobistym seria i numer ��...................................�..�..�� 

wydanym przez ���������.�������������..��..,  PESEL ����������������  

 

Uwaga: w przypadku wi�kszej liczby wspó�w�a�cicieli nale�y wype�ni� i podpisa� dodatkowy 

formularz umowy u�yczenia. 
 

zwanym/zwan�/zwanymi w dalszej tre#ci umowy �U"yczaj!cym�, 
 

o nast"puj�cej tre#ci: 
 
 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest u%yczenie nieruchomo#ci i okre#lenie warunków u%yczenia 
nieruchomo#ci dla potrzeb realizacji projektu pn. �Poprawa jako#ci powietrza poprzez 

zwi$kszenie udzia%u OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Krupski M%yn� 
wspó�finansowanego ze #rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa &l�skiego na lata 2014-2020, o# 
priorytetowa IV: Efektywno#$ energetyczna, odnawialne 'ród�a energii i gospodarka 
niskoemisyjna Dzia�anie 4.1 Poddzia�anie 4.1.3 Odnawialne 'ród�a energii- konkurs.  

 

 

 
                                                      
1 W przypadku wspó�w�asno�ci prosz� poda� dane wszystkich wspó�w�a�cicieli 
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§ 2 

Przedmiot u!yczenia 

1. �U yczaj!cy�" o#wiadcza,"  e" jest"w$a#cicielem/wspó$w$a#cicielem/posiada" inny" tytu$" prawny2 
do dysponowania" nieruchomo#ci!" oznaczon!" w" ewidencji" gruntów" jako" dzia$ka" o" numerze"

ewidencyjnym ��.�..���.., znajduj!c! si%" przy ulicy /" w" miejscowo#ci 
���.������.����������.." zabudowan!" budynkiem" mieszkalnym" oznaczonym"

numerem" porz!dkowym" �����..��" i" wynika" to" z" nast%puj!cych" dokumentów"

potwierdzaj!cych" powy sze" prawo" do" dysponowania" w/w" nieruchomo#ci!"

�..����������������������..................... 

2. �U yczaj!cy�"o#wiadcza," e"budynek,"o"którym"mowa"w"ust."1"posiada"warunki techniczne 
umo liwiaj!ce"monta "instalacji"w"ramach projektu, tj.: 

- wyposa ony"jest"w"wewn%trzn!"instalacj%"ciep$ej"i"zimniej"wody;" 

- posiada"dobry"stan"techniczny"planowanego"miejsca"monta u"instalacji,"w"tym"sprawn!"

instalacj%"elektryczn!; 

A"w"przypadku,"gdy"który#"z"warunków"niniejszego"punktu"nie" jest"spe$niony,"zobowi!zuje"

si%"do"ich"zapewnienia"przed"planowanym"terminem"monta u"instalacji"w"ramach"projektu. 

3. �U yczaj!cy�" u ycza" i" oddaje" �Bior!cemu" w" u yczenie� do" bezp$atnego" u ywania" cz%#&"

nieruchomo#ci,"o"której mowa w ust. 1,"cz%#&"dachu lub elewacji lub budynku gospodarczego 
lub gruntu oraz" cz%#& wewn%trzn!" budynku, o" powierzchni" niezb%dnej" do" zainstalowania 
instalacji kolektorów s"onecznych / instalacji fotowoltaicznej / powietrznych pomp 

ciep"a CO i c.w.u. / kot"ów na biomas# i jej prawid$owego" funkcjonowania,                     
z"przeznaczeniem"na"realizacj%"projektu"okre#lonego"w"§"1." 

4. �U yczaj!cy�"ponadto"wyra a"zgod%"na"udost%pnienie"�Bior!cemu"w"u yczenie�"lub"osobom"

przez" niego" wskazanym," nieruchomo#ci" okre#lonej" w" ust." 1" w" celu" przeprowadzenia"

niezb%dnych" prac" zwi!zanych" z" realizacj!" inwestycji." Przez" ca$y" okres" trwania" umowy,"

�U yczaj!cy�"zapewni"dost%p"�Bior!cemu"w"u yczenie�"lub"osobom przez niego wskazanym, 
do"zainstalowanych"urz!dze'. 

5. Wydanie"przedmiotu"u yczenia"nast!pi"z"dniem"podpisania"umowy"pomi%dzy"Gmin!"����, 
a"Wykonawc!" instalacji," wy$onionego" zgodnie" z" obowi!zuj!cym" prawem." Stan" okre#laj!cy"

przedmiot" u yczenia," zostanie" opisany" protoko$em" przekazania," spisanym" pomi%dzy"

�U yczaj!cym�,"a"wykonawc!"instalacji, przed jej monta em 

§ 3  
Cel u!yczenia 

�Bior!cy"w"u yczenie�"zapewnia," e:" 

1. B%dzie"u ywa$"u yczonej"rzeczy"zgodnie"z"jej"przeznaczeniem; 
2. Bez"zgody",,U yczaj!cego�"nie"odda"jej"w"u yczenie"osobie"trzeciej. 

§ 4  

Okres u!yczenia 

1. Umowa" zostaje" zawarta" na" czas" okre#lony" od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2025r. 

2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu niniejsza umowa ulega 
automatycznemu"przed$u eniu"do"up$ywu"5"lat"od"dnia"zatwierdzenia"ko'cowego"raportu"

                                                      
2 Niepotrzebne skre�li� 
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z realizacji projektu okre�lonego w § 1. 

§ 5  

Warunki rozwi�zania umowy 

1. Umowa u�yczenia ulega rozwi�zaniu ze skutkiem natychmiastowym w nast�puj�cych 

przypadkach: 

a) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu okre!lonego w § 1; 

b) rozwi�zania umowy Uczestnictwa w projekcie dotycz�cej zobowi�za" organizacyjnych i 
finansowych zwi�zanych z monta�em i eksploatacj� instalacji wymienionej w § 2 pkt 3, 
zawartej pomi�dzy tymi samymi stronami. 

2. W przypadku rozwi�zania niniejszej umowy przez �U�yczaj�cego�, dokona on zwrotu 
nak#adów poniesionych przez �Bior�cego w u�yczenie� wg zasad okre!lonych w umowie 

dotycz�cej zobowi�za" organizacyjnych i finansowych zwi�zanych z monta�em i eksploatacj� 

instalacji wymienionej w § 2 pkt 3, zawartej pomi�dzy tymi samymi stronami. 

3. Postanowienia ust. 2 maj� zastosowanie w przypadku, zbycia nieruchomo!ci, je!li nabywca 

lub nast�pca prawny nie wst�pi w prawa strony niniejszej umowy. 

§ 6  

Zwrot przedmiotu u!yczenia 

1. Po zako"czeniu okresu u�yczenia, �Bior�cy w u�yczenie� obowi�zany jest zwróci$ przedmiot 

umowy w stanie niepogorszonym bez dodatkowego wezwania ze strony �U�yczaj�cego�, co 

zostanie stwierdzone protoko#em odbioru podpisanym przez obie strony, jednak�e �Bior�cy w 

u�yczenie� nie ponosi odpowiedzialno!ci za zu�ycie rzeczy b�d�ce nast�pstwem u�ywania 

przez �U�yczaj�cego� lub czynników niezale�nych od �Bior�cego w u�yczenie�. 

2. Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy �Bior�cy w u�yczenie� dokona przekazania 

�U�yczaj�cemu� zamontowanej instalacji wymienionej w § 2 pkt 3. Forma, w jakiej nast�pi 

przeniesienie prawa w#asno!ci, zostanie uregulowana odr�bn� umow�. 

§ 7  

Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany umowy mog� by$ dokonywane przez strony w formie pisemnej pod rygorem 

niewa�no!ci. 
§ 8  

Postanowienia ko"cowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejsz� umow� zastosowane maj� w#a!ciwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze 

stron.  

�����������������..� 
U�yczaj�cy 

 
�����������������..� 

U�yczaj�cy 
 

�����������������..� 
U�yczaj�cy 

 
�����������������..� 
             Bior�cy w u�yczenie 



 
 

* Niepotrzebne skre�li� 
 

Za��cznik nr 3 do Regulaminu 
naboru zg�osze! 

 
Krupski M�yn, dnia ��������.��. 

 

 

O�wiadczenie 
 

dotycz ce zasiedlenia budynku w fazie budowy  
z!terminem!oddania!do!u"ytkowania!nie!pó#nej!ni"! 

do dnia 30.06.2019 r. 
 

 

Dane Wnioskodawcy/-ów: 

Imi" i nazwisko �������.������������������������������������������ 

Adres zamieszkania ������������..���������������������������������.. 

Nr tel. �������������������.������������.�����������������������. 

 

 

W zwi�zku ze z�o#eniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. �Poprawa jako�ci!powietrza!

poprzez! zwi$kszenie! udzia%u! OZE! w! wytwarzaniu energii na terenie                                 

Gminy Krupski!M%yn� przygotowywanego przez Gmin" Krupski M�yn planowanego do realizacji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa $l�skiego na lata 2014-2020, o% 

priorytetowa IV: Efektywno%& energetyczna, odnawialne 'ród�a energii i gospodarka 

niskoemisyjna Dzia�anie 4.1 Poddzia�anie 4.1.3 Odnawialne 'ród�a energii - konkurs , niniejszym 

o%wiadczam, #e nowobudowany budynek zlokalizowany pod adresem: 

����������������������������������......................................................... 

(nr dzia�ki: ��������.; miejscowo%&/osiedle/dzielnica: ������������..�����..����), 

którego jestem w�a%cicielem*/wspó�w�a%cicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomo%ci�* zostanie zasiedlony w terminie nie pó'nej ni# do dnia �����.. roku. 

 

 

 

 

 

 

 

���.������������.. 

Podpis/-y 



 
 

* Niepotrzebne skre�li� 
 

Za��cznik nr 4 do Regulaminu 
naboru zg�osze! 

 
Krupski M�yn, dnia ��������.��. 

 

 

O�wiadczenie 
 

dotycz ce wymiany pokrycia dachowego (eternitu) 
nie!pó"nej!ni#! 

do dnia 30.06.2019 r. 
 

 

Dane Wnioskodawcy/-ów: 

Imi" i nazwisko �������.������������������������������������������ 

Adres zamieszkania ������������..���������������������������������.. 

Nr tel. �������������������.������������.�����������������������. 

 

 

W zwi�zku ze z�o#eniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. �Poprawa!jako�ci!powietrza!

poprzez! zwi$kszenie! udzia%u! OZE! w! wytwarzaniu! energii! na! terenie!                              

Gminy Krupski!M%yn� przygotowywanego przez Gmin" Krupski M�yn planowanego do realizacji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa $l�skiego na lata 2014-2020,                           

o% priorytetowa IV: Efektywno%& energetyczna, odnawialne 'ród�a energii i gospodarka 

niskoemisyjna Dzia�anie 4.1 Poddzia�anie 4.1.3 Odnawialne 'ród�a energii- konkurs, niniejszym 

o%wiadczam, #e pokrycie dachowe budynku (aktualnie � eternit) zlokalizowanego pod adresem: 

����������������������������������......................................................... 

(nr dzia�ki: ��������.; miejscowo%&/osiedle/dzielnica: ������������..�����..����), 

którego jestem w�a%cicielem*/wspó�w�a%cicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomo%ci�* zostanie wymienione w terminie nie pó'nej ni# do dnia 30.06.2019 roku. 

O%wiadczam, #e pokrycie dachowe zostanie wymienione na mój koszt zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

 

���.������������.. 

Podpis/-y 


