Zmiany do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie pn.
„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki”
z dnia 26.05.2018 r.

§1
W Regulaminie uczestnictwa w Projekcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn.
1. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki”
2. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” ”.
2. W § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Projekt – projekt pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (Projekt 1)
oraz projekt pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz
Pilzno” (Projekt 2),
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, a obejmujące zasięgiem teren
gmin – Partnerów Projektu;”.
3. W § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Lider Projektu 1 – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki,
Lider Projektu 2 – Gmina Pilzno;”.
4. W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Partner Projektu 1 – Gminy: Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce,
Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec,
Partner Projektu 2 – Gminy: Brzostek, Czarna;”.
5.

W § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „Instalacja – system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń i
instalacji (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, kotły biomasowe
piątej generacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną, energię aerotermalną
lub energię biomasy), których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych jest przedmiotem
Projektu. Instalacja będzie stanowić własność Gminy od momentu montażu aż do zakończenia okresu
Trwałości Projektu. Instalacja zostanie wówczas przekazana zgodnie z trybem i przepisami prawa
Mieszkańcowi na własność;”.

6. W § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Trwałość Projektu – utrzymywanie Instalacji wykonanej w ramach
Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza niemożność zmiany miejsca Instalacji, jej
przeznaczenia do końca okresu 5 kolejnych lat od daty otrzymania płatności końcowej dla Projektu;”.
7. W § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „ Umowa – dokument określający wzajemne prawa i obowiązki Gminy
i Mieszkańca w zakresie będącym przedmiotem Projektu i stanowiąca wiążące zobowiązania, do której
niniejszy Regulamin stanowi załącznik. Umowa będzie podpisana po rozpoczęciu realizacji Projektu.
Gmina powiadomi Mieszkańców o konieczności podpisania Umowy.”.
8. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W związku z uzyskaniem dofinansowania dla Projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, realizacja i rozliczenie Projektu ma zostać zakończone
do końca 2018 r.”.
9. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Energia cieplna i elektryczna wytworzona w systemach energii
odnawialnej zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw
domowych. Energia nie może być wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
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Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
Za odprowadzoną do sieci energię elektryczną nie przysługuje wynagrodzenie. Rozstrzygające w tym
zakresie są przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 roku
poz. 1148 z późn. zm.). Zmiana przepisów prawnych nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń wobec
Gminy/Lidera ze strony Mieszkańca.”.
10. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli
Mieszkaniec lub członek gospodarstwa domowego, w którym ma być wykonana Instalacja, jest osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, wsparcie na rzecz odbiorcy
ostatecznego udzielane jest w formie pomocy de minimis. W takim przypadku Mieszkaniec przed
podpisaniem Umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie w/w osoby prowadzącej działalność
gospodarczą lub działalność rolniczą o wysokości dotychczas otrzymanej pomocy de minimis wraz z
zaświadczeniami instytucji udzielających wsparcia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
Nieprzedstawienie oświadczenia lub w wypadku, gdy łącznie uzyskana pomoc wraz z planowanym
wsparciem w zakresie Projektu przekroczy łącznie dopuszczalny poziom pomocy de minimis, spowoduje
wykluczenie Mieszkańca z Projektu. Oświadczenie o wysokości dotychczas otrzymanej pomocy de
minimis stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.”.
11. Skreśla się treść § 2 ust. 5, a treść ust. 6 zostaje przeniesiona do ust. 5.
12. W § 3 ust. 1 pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „uregulowany stan prawny nieruchomości, na
której wykonana ma być Instalacja Mieszkańca – własność/współwłasność lub posiadane prawo do
dysponowania nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 roku potwierdzone w formie pisemnej;
zarówno w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony jak i na czas określony, umowa powinna
zawierać klauzulę, że nie może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia 2025 roku. W przypadku, gdy
Mieszkaniec jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, może złożyć Deklarację
przystąpienia do Projektu tylko na jedną nieruchomość.”.
13. W § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji
uczestnictwa w Projekcie. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w godzinach jego pracy.
Mieszkaniec nie może złożyć Deklaracji dotyczących różnych Gospodarstw Domowych. Deklaracja
powinna zawierać wszystkich Mieszkańców mających prawo do dysponowania nieruchomością, na której
wykonana ma być Instalacja i powinna być przez wszystkich podpisana. W ramach pierwszego naboru
Mieszkańców chętnych do uczestnictwa w Projekcie Mieszkańcy składali Deklaracje w terminie od
12.12.2016 r. do 23.12.2016 r.;”.
14. W § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „pozycja na Liście Instalacji przewidzianych do realizacji u
Mieszkańców gwarantująca prawo do uzyskania wsparcia. Zasady ustalenia pozycji na Liście określają ust.
2 i ust. 3;”.
15. W § 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „podpisanie przez Mieszkańca i Gminę Umowy uczestnictwa w
Projekcie;”.
16. W § 3 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „dokonanie wpłaty Mieszkańca na rachunek bankowy Gminy
wskazany w Umowie, w wysokości i terminie w niej określonych. Informacja o wysokości koniecznej
wpłaty Mieszkańca podana jest w odrębnym dokumencie.”.
17. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie na realizację Instalacji rozliczone jest na każdą Gminę
osobno według kolejności wynikającej z Listy Instalacji przewidzianych do realizacji u Mieszkańców
danej Gminy, przy czym w pierwszej kolejności przyznawane są środki na realizację Instalacji u
Mieszkańców z największą liczbą punktów uzyskanych zgodnie z Deklaracją, aż do momentu wyczerpania
dostępnych środków. W wypadku wyczerpania środków przed końcem listy Instalacje u pozostałych
Mieszkańców przechodzą na listę rezerwową. Dofinansowanie do tych Instalacji będzie możliwe w
wypadku uzyskania oszczędności.”.
18. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kolejność na Liście Instalacji przewidzianych do realizacji uzależniona
jest od uzyskanej punktacji, przy czym im wyższa punktacja tym wyższe miejsce na Liście. W wypadku
równej ilości punktów decydujące znaczenie ma kolejność zgłoszeń, przy czym wyższe miejsca
przyznawane jest wcześniej złożonym Deklaracjom.”.
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19. W § 3 ust. 3 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „gospodarstwa domowe, w których są osoby niepełnosprawne
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; lub”.
20. W treści § 4 słowa „typ Instalacji” zastępuje się słowami „rodzaj Instalacji”.
21. W § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Kolektory słoneczne (typu A – przeznaczone dla 3 osób, typu B
– przeznaczone dla 4 – 5 osób, typu C – przeznaczone dla większej ilości osób niż 5);”.
22. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W poszczególnych Gminach dostępne są następujące rodzaje Instalacji
spośród wymienionych w ust. 2:
1) Gmina Brzyska – rodzaje 1), 3);
2) Gmina Dębowiec – rodzaje 1), 3);
3) Gmina Jodłowa – rodzaje 1);
4) Gmina Kołaczyce – rodzaje 1), 3);
5) Gmina Krempna – rodzaje 1), 2), 3);
6) Gmina Osiek Jasielski – rodzaje 1), 3), 4);
7) Gmina Skołyszyn – rodzaje 1), 2), 3), 4);
8) Gmina Tarnowiec – rodzaj 3);
9) Gmina Brzostek – rodzaje 1), 3);
10) Gmina Czarna – rodzaj 3);
11) Gmina Pilzno – rodzaj 1).
23. W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wielkość zestawu, w tym typ Instalacji kolektorów słonecznych,
zostanie określona według przyjętych zasad i nie może być zmieniona na wniosek Mieszkańca, za
wyjątkiem rodzaju Instalacji określonego w ust. 2 pkt 3) z zastrzeżeniem, że wnioskowana zmiana może
dotyczyć wyłącznie zmniejszenia wielkości Instalacji. Podstawowym miejscem montażu kolektorów
słonecznych lub paneli fotowoltaicznych jest dach ewentualnie elewacja budynku mieszkalnego.”.
24. W § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Podane w Załączniku nr 2 do Regulaminu koszty poszczególnych
zestawów Instalacji są kwotami brutto i mają charakter szacunkowy. Koszt rzeczywisty uzależniony jest
od oferty na montaż Instalacji wybranej przez Gminę w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego
na potrzeby realizacji Projektu oraz od obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
(VAT). Wykonanie Instalacji w budynku, na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego o powierzchni
użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 opodatkowane jest wg stawki 8%. Wykonanie Instalacji, w której
odpowiednio kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne montowane są na gruncie, konstrukcji
wolnostojącej lub na budynku niemieszkalnym, w części związanej z budynkiem mieszkalnym
opodatkowane jest wg stawki 8%, a w części związanej z montażem elementów Instalacji poza budynkiem
mieszkalnym opodatkowane jest wg stawki 23%. W wypadku budynków mieszkalnych o powierzchni
użytkowej powyżej 300 m2 podatkiem VAT 23% obłożona jest różnica pomiędzy całkowitą powierzchnią
użytkową a powierzchnią 300 m2.”.
25. W § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Po zakwalifikowaniu Mieszkańca do uczestnictwa w Projekcie, o ile
zajdzie taka konieczność, Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt dostosuje instalację
elektryczną i/lub wodną i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji urządzeń niebędących w
zakresie realizacji Projektu (np. doprowadzenie wody do pomieszczenia, w którym będzie montowany
zasobnik zestawu solarnego, modernizacja istniejącej tablicy elektrycznej, zabezpieczenia różnicowoprądowe, uziemienie budynku itp.).”.
26. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do chwili podpisania przez Mieszkańca Umowy uczestnictwa w
Projekcie, na podstawie niniejszego Regulaminu Mieszkaniec może zrezygnować z udziału w Projekcie, z
zastrzeżeniem, że nie może to powodować roszczeń w stosunku do Gminy lub/i Lidera Projektu.”.
27. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną pisemnie
zaproszeni do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie.”.
28. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Korespondencja pomiędzy Urzędem a Mieszkańcem i odwrotnie
wymieniana będzie listem poleconym.”.
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§2
Pozostałe zapisy Regulaminu uczestnictwa w Projekcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” pozostają bez zmian.
§3
Dodaje się Załącznik nr 3 w treści zgodnej z Załącznikiem do niniejszej Zmiany do Regulaminu uczestnictwa
w Projekcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki”.
§4
Jednolity tekst Regulaminu uczestnictwa w Projekcie pn.
1. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki”
2. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”
stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
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