ZARZADZENIE Nr L4O{2OL6

W6jta Gminy Sierakowice
z dnia 2L.I2.20t6 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu projektu pn. ,,OZE dla Kaszub - wykorzystanie

energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie sierakowice,
Kartuzy
i Sulqczyno".
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca i.990 roku o
samorzqdzie gminny
(Dz. U. z 201,6 r. poz. 446 ze zm.) zarzqdza siq, co nastqpuje:

5r
Wprowadza siq Regulamin projektu ,,ozE dla Kaszub wykorzystanie
energetyki
rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice,
Kartuzy i
Sulqczyno" jako o96l dziatah zwiqzanych z przygotowaniem i realizacjq przedsiqwziqcia
planowanego do realizacji w ramach dziatania 1o.3,1 Regionalnego programu
operacyjnego
Wojew6dztwa Pomo rski ego 2014 -2O2O.

5z
Regulamin obowiqzuje od dnia podpisania niniejszego zarzqdzenia
do zakoriczenia projektu
okre(lonego w 5 1,

5s
Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania.

Regulamin naboru deklaracii w ramach projektu dotyczqcego wykorzystania
odnawialnych irodel energii reatizowanego przezGminq Sierakowice w
ra mach Regiona I nego progra m u operacyjnego wojew6dztwa pomorskiego
na lata 2OL4-ZOZO

l, Informacje og6lne
1,.

2.

3

4.
5.

6.
a

8.

9

Nab6r deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest przez Gminq
Sierakowice w celu
opracowania dokumentacji aplikacyjnej, a nastqpnie realizacji projektu polegajqcego
na
dostawie imonta2u instalacji odnawialnych lr6det energii (ozE), w ramach
dzialania 10.3.1.
odnawialne irodla energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego programu
operacyjnego
Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 201,4-2020.
Deklaracje zbierane bqdq od os6b chqtnych
- wlaicicieli lub u2ytkownik6w budynk6w
mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Sierakowice posiadajqcych
tytul prawny do
dysponowania nieruchomo6ciq, do udzialu w projekcie w zakresie
instalacji oZE (jedna
instalacja do wyboru: instaracja solarna, pompa ciepla do podgrzewania
c.w.u.).
Projekt zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania
w ramacn
Regionalnego Programu operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na tata 2Ot4-2020.
Poziom dofinansowania moze wyniesi maksymalnie 85% koszt6w
kwalifikowanych,
Zamontowane instalacje przez minimum 5lat od daty zakoriczenia
finansowej realizacji
projektu instalacji bqdq stanowily wtasnosi Gminy sierakowice
i przez ten czas zosranq
uzyczone do bezplatnego uzytkowania wla5cicielom nieruchomoici. po
min.5latach zosranq
przekazane wla(cicielom nieruchomo6ci na wlasnoSi.
Mozliwe jest zlozenie tylko jednej deklaracji uczestnictwa dla jednej
lokalizacji.
Projekt dotyczy zakupu, dostawy i monta2u element6w instalacji
oZE. wtaSciciel budynku
zobowiqzuje sie do wykonania wszystkich prac dostosowujqcych
obiekt do montazu
zakupionych element6w instalacji OZE.
Gmina sierakowice dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym
Regulaminie naboru
deklaracji, w tym w szczeg6lnoSci terminu wydlu2enia naboru.
Informacja w tym zakresie
zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzqdu Gminy
Na potrzeby projektu opracowano dokument, w kt6rym dokonana zostala
analiza
dostqpnoSci i zapotrzebowania na OZE.

ll. Uczestnicy projektu
4

I,

2

3

osoby fizyczne bqdqce wla(cicielem lub u2ytkownikiem budynku

mieszkarnego,

zlokalizowanego w Gminie sierakowice posiadajqce tytul prawny
do dysponowania
nieruchomosciq, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane
bqdq wylqcznie do cel6w
budynk6w mieszkaric6w. Budynek mieszkalny musi byi uzytkowany,
tzn. oddany do u2ytku
nie p62niej niz na dzied 3O-06-2Ot7r.
w przypadku wsp6lwtasno5ci nieruchomo6ci wszyscy wsp6lwlasciciele muszq wyrazii
zgodq
na realizacjq projektu.
wsp6lnoty mieszkaniowe posiadajqce tytul prawny do dysponowania
nieruchomoSciq, gdzie
efekty realizacji projektu wykorzystywane bqdq wylqcznie do cel6w
bytowych mieszkaric6w.
Budynek mieszkalny musi by6 u2ytkowany, tzn. oddany do
u2ytku nie p6Zniej ni2 na dzie6

O6-2017r.

30-

4'

Wsp6lnoty mieszkaniowe biorqce udzial w projekcie sq zobowiqzane do podjqcia stosownej
uchwaly, w kt6rej wlaSciciele lokali wyrazq zgodq na monta2 instalacji solarnej
bqd2 pomp
ciepla' Wszyscy czlonkowie wsp6lnoty muszE wyrazii w/w zgodq. Brak zgody chocia2by
jednego wfasciciela lokalu dyskwalifikuje caly budynek wsp6lnoty
w projekcie.
1il. postqpowanie w sprawie wyboru uczestnik6w projektu

1"

2'
3'

4'

W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono ankiety szczeg6towe wypelnili
wszyscy
zainteresowani uczestnictwem w projekcie. Umo2liwilo to dokonanie wyboru
uczestnik6w
projektu zgodnie z kryteriami wyboru, a tak2e doboru rodzaju instalacji
i mocy, Ankieta nie
miala charakteru wiq2qcego dla mieszkafic6w.

Kryteria wyboru uczestnik6w zostaty zaprezentowane mieszkaficom na spotkaniu
informacyjnym oraz byty umieszczone na stronie internetowej Gminy
Sierakowice pod
ogloszeniem o naborze ankiet szczeg6lowych.
w ramach naboru do projektu przewidziano dokonanie wyboru uczestnik6w na podstawie
nastqpujqcych kryteri6w:
a) Kryterium | - lokarizacja - do projektu przyjmuje siq nastqpuiqcy podziar:
miejscowoSi sierakowice - preferencja (nie wiqcej ni2 50% puli i
nsta lacji
przewidzianych w projekcie)
pozostale miejscowo5ci gminy Sierakowice (minimum 50% puli
instalacji
przewidzianych w projekcie)
b) Kryterium ll - efekt Srodowiskowy - zgodnie z informacjami zawartymi w ankietach nr 2
do udzialu w projekcie przyjmuje siq w pierwszej kolejnosci gospodarstwa
domowe,
kt6re do c.w.u, uzywajq najbardziej emisyjnych noSnik6w energii (1-.
Energia elektryczna,
2' wqgiel, 3. olejopalowy, 4. Gaz prynny, 5. Drewno, peret, sroma,
trociny, 6. inne)
c) Kryterium llt - kolejnoS6 zgfoszeri (DEKLARACJI) - w przypadku, gdy wplynq zgtoszenia
charakteryzujqce siq podobnym efektem Srodowiskowym o
wyborze zadecyduje data
wptywu DEKLARACJT do UG.
oceny wg kryteri6w (l i ll) dokonuje siq na podstawie informacji
zawartych w ankiecie

szcze96lowej.

5'
6'

7

osoby, kt6re zlo2yfy ankiety szczeg6lowe zostanq wezwane przezurzqd
Gminy do podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym terminie.
Po zebraniu ankiet szczeg6lowych, a nastqpnie zlo2eniu przez
uczestnik6w deklaracji nastqpi
zakodczenie naboru do projektu izostanie utworzona lista
rankingowa (podstawowa
irezerwowa) - odrqbne dla ka2dego obszaru wyszczeg6lnionego
w kryterium l- lokalizacja,
tj. miejscowo$i sierakowice i pozostale miejscowosci gminy sierakowice.

' w

przypadku wqtpliwoSci uczestnika odnoSnie

jego pozycji na li6cie rankingowej
podstawowej bqd2 rezerwowej jest on zobowiqzany do
zlo2enia protestu lub skargi na pismie
wraz z uzasadnieniem, organem decyzyjnym w sprawie protest6w
jest
i
skarg

Siera kowice.

w6jt

Gminy

8' Ztozenie deklaracji uczestnictwa jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie.
9' w deklaracji zawarte zostanq informacje nt. lokalizacji, rodzaju imocy instalacji, a tak2e
wysokoSci wkladu wlasnego (wyra2ony w PLN); ponadto deklaracja jest
zbiorem oswiadcze6

m'in' dot' prawa do dysponowania nieruchomoSciq, niewykorzystywaniem
oZE do cel6w

zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno(ci gospodarczej, itd.
10' w przypadku rezygnacji uczestnika znajdujqcego siq na li6cie podstawowej jego
miejsce ma
prawo zajqi kolejna osoba z listy rezerwowej.

lV. Termin i miejsce skfadania deklaracji

1'
2'
3'

Nab6r deklaracji prowadzony bqdzie w dniach 5-01,-2017 r. do 13-01-2017
w siedzibie Urzqdu
Gminy Sierakowice.
Deklaracje zlo2one przed lub po terminie okre5lonym w pkt.1 pozostanq
bez rozpatrzenia.
Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji uczestnictwa zlo2onej
dla lokalizacji,
kt6ra nie bqdzie wynikala z przeprowadzonej analizy dostqpno6ci i zapotrzebowania
na oZE.

V. Dokumenty niezbqdne do uczestnictwa w projekcie

1,.

2'

3'

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Kompletnie wypelniona ankieta szczeg6lowa dotyczqca danych
o budynku niezbqdnych do
realizacji projektu w zakresie zakupu imonta2u instalacji ozE, przekazana
na etapie prac
przygotowawczych, przed naborem do projektu. Dane
wskazane w ankiecie oraz deklaracji
bqdq weryfikowane i wskazanie nieprawdziwych informacji
stanowii bqdzie podstawq do
wykreSlenia z risty uczestnik6w zakwarifikowanych do projektu.
Upowa2nienie dla Gminy sierakowice do uzyskania stosownych
uzgodnie6 ipozwolefi w

przypadku realizacji zadania na budynku zlokalizowanym
na obszarze objqtym ochronq
konserwatorskq.
Vl. Informacje o projekcie

1'
2'

Projekt dotyczy

monta2u mikro instalacji, kt6re produkujq energiq cieplnq na potrzeby
gospodarstwa domowego na poczet ogrzewania ciepfej
wody uzytkowej.
w przypadku instalacji solarnej ipomp ciepla instalacja bqdzie tak dobrana, aby
catkowita
wartoii energii cieplnej wyprodukowanej przez tq instalacjq nie przekraczala
cafkowitej
wartosci energii cieplnej spo2ytkowanej na cele podgrzewania
c.w.u. przez gospodarstwo

domowe' wyprodukowana energia cieplna musi zostai spo2ytkowana
na potrzeby

3'

4'

podgrzewania cieptej wody u2ytkowej, nie na cele
wspomagania centralnego ogrzewania.

Kolektory sloneczne stu2q

do

podgrzewania zimnej wody

mozliwoii monta2u kolektor6w slonecznych na gruncie,
5.
6.

7

'

8'
9'

do cel6w

uzytkowych

w gospodarstwie domowym za pomocq energii slonecznej. Liczba
montowanych kolektor6w
slonecznych i pojemnoSi zbiornika na cieptq wodq zalezy
od liczby os6b zamieszkujqcych
w danym gospodarstwie domowym,
Kolektory sloneczne mogq byi montowane na dachach i

elewacji budynk6w. wyklucza siq

Budynek musi posiadad wewnqtrznq instalacjq cieplej i zimniej
wooy.

W

przypadku budynk6w zabytkowych wpisanych do
Gminnej Ewidencji Zabytkdw nie
przewiduje siq mo2liwoici montazu kolekto16w slonecznych.
Uczestnik projektu moze
wowczas skorzystai z mozliwoSci montazu powietrznej pompy
ciepfa.
w przypadku budynk6w znajdujqcych siq na terenie objqtym ochronq konserwatorskq,
wpisanym do wojew6dzkiej EwidencjiZabytk6w, dopuszcza
siq monta2 instalacjisolarnej lub
pomp ciepla na tych obiektach pod warunkiem uzyskania
zgody wojew6dzkiego
Konserwato ra Za bytk6w.
w przypadku budynk6w znajdujqcych siq na obszarze objqtym ochronq konserwatorskq
uczestnik projektu zobowiqzany bqdzie udzielii upowa2nienia
Gminie Sierakowice do
pozyskania w jego imieniu stosownych uzgodnied pozwolefi
i
do realizacji zadania.
Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiqzujqce przepisy projekt
nie dopuszcza monta2u
insta lacji so la rnej na polaci dachowej pokrytej etern item.

L0. Temperatura w pomieszczeniu, w kt6rym instaruje siq urzqdzenie
nie mo2e spadai ponizej 0"
Celsjusza (np. kotlownia, piwnica, poddasze).

1l-' lnstalacia ozE

w

okresie trwaloSci projektu musi

z przeznaczeniem projektu.

byi sprawna i

u2ytkowana zgodnie

12' Instalacje oZE nie mogq byi wykorzystywane do produkcji c.w.u.
na cele prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, dzialalno6ci rolniczej i agroturystyki. przeznaczone
sq wylqcznie na

potrzeby gospoda rstwa domowego.
13. lnstalac je ozE bgdq montowane na budynkach mieszkarnych
i w jego obrysie, w szczeg6lnie
udokumentowanych przypadkach bqdzie dopuszczany monta2 na
budynkach gospodarczych

znajdujqcych siq w obrqbie dzialki uczestnika projektu,
14. Deklaracje mieszka6c6w nie sq gwarantem uzyskania dotacji,
W przypadku negatywnej
decyzji Zarzqdu Wojew6dztwa pomorskiego gminy partnerskie
odstqpiq od realizacji
projektu, nie obciq2ajqc mieszkafic6w 2adnymi oplatami,
15' Gmina sierakowice pokrywa w caloSci koszt prac przygotowawczych
w ramach projektu.
16' w przypadku decyzji Zarzqdu wojew6dztwa Pomorskiego podjqciu
o
projektu do realizacji
uczestnik zostanie poinformowany osobi6cie o terminie
dokonania wptaty wkladu wlasnego
oraz kolejnych krokach przewidzianych w projekcie.
17' wklad wtasny uczestnika do projektu bqdzie niezbqdny
do wplaty po uzyskaniu pozytywnej
decyzji zarzqdu wojew6dztwa Pomorskiego o udzieleniu
dofinansowania. szacowany termin
to maj 2OL7 r.
18, Wplaty dokonuje siq na konto Gminy Sierakowice.
19' Brak dokonania wplaty w terminie powoduje rezygnacjq
z uczestnictwa w projekcie. w
miejsce uczestnika, ktory zrezygnowal z uczestnictwa
projekcie
w
wchodzi kolejna osoba z
listy rezerwowej wla5ciwej dla danego obszaru gminy,
20' w przypadku decyzji zarzqdu wojew6dztwa Pomorskiego
o przyznaniu dofinansowania, ale
na obnizonym poziomie uczestnik projektu zostanie poinformowany
osobiscie o wysoko5ci
kwoty wkladu wtasnego.
Vl

1"

2'
3'

l. postanowienia ko6cowe

Przewidywany okres realizacji projektu to 2017-2018
r., przy czym jest on uzale2niony od
procedury naboru i oceny projekt6w okreSlonych przez
Instytucjqzarzqdzajqcq Regionalnym
Programem operacyjnym Wojew6dztwa pomorskiego
na rata 201,4-zo2o.
szacunkowy koszt instalacji oraz warto6i udzialu uczestnika
projektu bqdzie zale2ala od
wielkosci zamontowanej instalacii oraz miejsca lokalizacji
i bqdzie okre6lony w deklaracji
uczestnictwa oraz w umowie podpisywanej przed rozpoczqciem
realizacji projektu,
Finalny koszt instalacji, wartoSi dotacji UE oraz warto6i
udzialu uczestnika

zale2ala od wysokoSci cen poszczeg6lnych instalacji,
okreslonych
powykonawczej wykonawcy wylonionego w

przeprowadzonego przez Gminq Sierakowice.

drodze zam6wienia

Vllt. Zafqczniki do regulaminu

1.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

projektu bqdzie
w dokumentacji
publicznego

Fundusze
Europejskie
Ptu(lt.l
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Zalqcznik nr 1 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTN ICTWA W PROJEKCIE

,,ozE dla Kaszub

-

wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej
emisji w Gminie
Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno,,

Ja, ni2ej podpisany/a

/imiq inazwisko/
/ulica, numer domu i mieszkania, miejscowo6i/
deklarujq udzial w projekcie pt.,,oZE dla Kaszub wykorzystanie
energetyki rozproszonej na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w Gminie sierakowice, Kartuzy i
sulqczyno", realizowanym przez Gminq
sierakowice we wsp6lpracy z Gminq Kartuzy i Gminq sulqczyno,
w ramach Regionalnego programu
operacyjnego wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2oL4-2o20, poddzialanie
10.3.L. odnawialne irodla

energii- wsparcie dotacyjne, Op
Lokalizacja instalacji

1-0

Energia.

ozE (adres oraz nr dzialki wraz z nazwq obrqbu

geodezyjnego):

Rodzaj instalacji i moc:

iednoczeinie, o5wiadczam,

2e:

1) Zapoznalem/am sie z Reguraminem naboru do projektu i zrozumiafe sq mi wszystkie jego zapisy.
2) spetniam kryteria kwarifikowarnosci uprawniaiqce mnie do udziaru w Projekcie okre5lone

w

Regulaminie naboru do projektu, a w szczeg6lnodci:
Posiadam prawo do dysponowania nieruchomo5ciq, stanowiqcq
lokalizacjq instalacji oZE,

a)

a

b)
c)

wszyscy wspolwlaSciciele nieruchomoici wyrazili zgodq na realizacjq
projektu (w
przypadku wsp6lnot mieszkaniowych podiqto stosownE uchwalg,
o kt6rej mowa w pkt
ll.4 Regulaminu naboru),
Nieruchomosi, stanowiqca rokarizaciq instaracji oZE jest zgodnie z prawem
oddana do
u2ytkowania lub zostanie oddana do uzytkowania w terminie nie p6lniejszym
ni2 30-062OI7 r.

Instalacja OZE bqdzie wykorzystywana
z prowadzeniem dziatalno:ici gospodarczej,

na cele

3) Zobowiqzujq sig do wniesienia wkladu finansowego do projektu

mieszkalno-bytowe, niezwiqzane
w wysoko5ci .........,......,....,.... zl

4) Zostalem/am pouczonyf a o odpowiedzialnoici za sktadanie oiwiadczeri niezgodnych z prawdq,
5) Zostalem/am poinformowanyfa,2e Projekt jest wsp6lfinansowany przez Uniq Europejskq ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnego, w ramach
Regionalnego programu
Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego na lata 2Ot4_2020,

/miejscowo5i i data/

/czytelny podpis/

Regionalny Program operacyjny wojewodztwa pomorskiego na lata 2014-2020

Fucl$usae

Euro'pejskie
Pr*gr.'un liegion:toy

UWAGA: obowiqzkowe zalqczniki
do deklaracji:

1.

Tyf

ko w przypadku, gdy

dz

wsp6lwla6cicieli dzialki, na kt6rej
oZE na*"rrnr<".n okrestonych

jednego wlaSciciet a: zgoda
i instalacjq

i

w

Regionarny program operacyjny wolewoozrvra pomorskiego

:iX1#5:ojekcie

n, at, zot++o-

