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REGULAMIN II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 
w ramach projektu partnerskiego pn. 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: 
Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, 

Sośnicowice, Tworóg.” 

planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna,  

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna  

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

   Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Użyte określenia w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
a) Wnioskodawca – należy przez to rozumieć Gminę Gaszowice, uczestniczącą wspólnie z innymi gminami 

w realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego 
na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”  

b) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru uzupełniającego oraz 
realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, 
Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”  

c) Projekt – planowane przedsięwzięcie, polegające na zakupie i montażu instalacji z zakresu 

odnawialnych źródeł  energii na terenie Gminy Gaszowice; 
d) OZE - odnawialne źródła energii; 
e) Potencjalny Uczestnik – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem (użytkownikiem 

wieczystym/współużytkownikiem wieczystym) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy 
Gaszowice; 

f) Uczestnik – osoba zakwalifikowana do projektu; 
g) Zadanie – instalacja planowana w ramach projektu do wykonania u Uczestnika projektu; 

h) IOK – Instytucja Organizująca Konkurs – Zarząd Województwa Śląskiego;  
i) RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 
j) Zgłoszenie/dokumenty zgłoszeniowe – komplet dokumentów określonych w punkcie VIII 

niniejszego Regulaminu, składanych w celu zakwalifikowania do projektu; 
k) Projekt partnerski – projekt w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1460); 

l) c.o. – centralne ogrzewanie; 
m) c.w.u. – ciepła woda użytkowa. 
n) Wydatkach (kosztach) kwalifikowalnych – rozumie się przez to wydatki lub koszty spełniające kryteria 

zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020; 
wytycznymi zawartymi w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014 - 2020 oraz Zasadami w 
zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

o) Trwałości  Projektu – rozumie się przez to czas, w którym Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania 
instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak 
możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji 
Projektu przez Gminę Tarnowskie Góry, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania.  

p) Weryfikacja techniczna – sprawdzenie nieruchomości pod kątem możliwości technicznych montażu 
instalacji OZE; 
 

2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Gaszowice w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru 
zrealizowanego w 2017 r. w ramach projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu 
odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
3. W ramach naboru uzupełniającego dostępna jest ograniczona ilość instalacji OZE. 
4. Projekt realizowany będzie wyłącznie przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze 

środków RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisania z IOK umowy o dofinansowanie. 
5. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych. 
6. Gmina Gaszowice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.   
7. Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać: 
- osobiście w Urzędzie Gminy Gaszowice ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 
- telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4327140, 4327144 
- wysyłając e-mail na adres ug@gaszowice.pl 

 

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU 
 

1. Gmina Gaszowice bierze udział w Projekcie na zasadzie Partnerstwa Gmin i jako wnioskodawca wystąpiła z 
wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na budowie, na zgłoszonych w projekcie budynkach 
położonych na terenie Gminy, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w 
ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

2.  Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych potencjalnych uczestników, składane osobiście lub 

przesłane przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do tut. Urzędu Gminy) będą przyjmowane w 

zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii: 
a) instalacji solarnych, brak wolnych miejsc 
b) instalacji fotowoltaicznych, brak wolnych miejsc 
c) powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u., brak wolnych miejsc 
d) powietrznych pomp ciepła c.w.u., 
e) kotłów na biomasę. 

 
Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła 
ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel). Zakwalifikowanie nieruchomości 

zgłoszonej do montażu kotła na biomasę lub powietrzną pompę c.o. + c.w.u. możliwe będzie po 
pozytywnej weryfikacji technicznej obiektu przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice. Ostateczna 
decyzja o możliwości montażu zostanie podjęta w trakcie weryfikacji technicznej.  

3. W przypadku wyboru powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub kotła na biomasę obligatoryjnie 
przedłożony musi zostać dokument – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku wykonany 

przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia 
audytorskie. 

4. W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej c.w.u. zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 
zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a w 
konsekwencji powierzchnię kolektorów na budynku, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących 
budynek (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie).  

5. Szacunkowy koszt instalacji OZE oraz wartość udziału Uczestnika będą zależały od wielkości zamontowanej 
instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji i będą określone w umowie uczestnictwa w projekcie, która 

będzie podpisywana bezpośrednio po zakwalifikowaniu potencjalnego uczestnika do udziału w projekcie 
oraz weryfikacji technicznej budynku. 

6. Nie ma możliwości montażu instalacji OZE na dachach pokrytych eternitem.  
7. Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych przede wszystkim na połaciach dachowych. 

Ze względu na wydajność instalacji, wariantem najbardziej korzystnym jest strona południowa dachu, 
południowo-wschodnia lub południowo-zachodnia. 

8. W przypadku instalacji solarnych i fotowoltaicznych przy określaniu „wolnej” powierzchni dachu, należy 

zwrócić uwagę na takie elementy jak okna dachowe, kominy i/lub inne urządzenia usytuowane na dachu. 
Ponadto należy przeanalizować, czy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie znajdują się np. wysokie 
drzewa, lub inne obiekty mogące powodować zacienienie kolektorów/paneli, co może wpływać na znaczne 
obniżenie sprawności instalacji. 

9. W przypadku pokrycia dachu eternitem lub braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej lub 
solarnej na dachu z innego względu (za mała powierzchnia dachu, zacienienie, niekorzystny kąt 
nachylenia, niekorzystne położenie wolnej połaci dachu względem strony południowej, itp.), istnieje 

możliwość wykonania instalacji na gruncie, ścianie lub balkonie budynku, bądź na dachu budynku 
gospodarczego, który bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego. 

10. W przypadku montażu powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub kotła na biomasę istnieje obligatoryjny 

obowiązek likwidacji dotychczasowego źródła energii cieplnej. Wyjątek stanowi pozostawienie kotła 

gazowego  – traktowanego jako awaryjne źródło ciepła. 
11. Regulamin, treść umowy z uczestnikami i innych dokumentów może ulec zmianie w szczególności w wyniku 

zmian w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany bądź wprowadzenia 

innych przepisów prawa mających zastosowanie w procesie przygotowania i realizacji Projektu. 
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III. WARUNKI I OGRANICZENIA 
 

1. Instalacje OZE oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa 
domowego. 

2. Potencjalny Uczestnik ma prawo wyboru jednego rodzaju  instalacji OZE. 
3. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do projektu nie może przekroczyć 

5 kWp. 
4. Wielkość instalacji fotowoltaicznej zostanie dobrana na podstawie przedstawionych w trakcie weryfikacji 

technicznej rachunków zużycia energii elektrycznej za lata 2018/2019, pracownikowi firmy upoważnionej 
przez Gminę Gaszowice. 

5. W przypadku wyboru kotła na biomasę (pellet) Potencjalny Uczestnik po zakwalifikowaniu do projektu traci 

możliwość złożenia wniosku o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Gaszowice 2020-2022”. 

6. Sprawdzenie możliwości montażowych instalacji OZE uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia 
weryfikacji technicznej nieruchomości zgłoszonej do Projektu. Zrealizowana zostanie ona przez pracownika 
firmy wykonawczej, upoważnionej przez Gminę Gaszowice. Podczas weryfikacji zebrane zostaną informacje, 
na podstawie których zostanie sporządzony projekt koncepcyjno – techniczny. Koszt przeprowadzenia usługi 
nie są kosztami kwalifikowanymi i jest w pełni ponoszony przez uczestnika projektu.  

7. W przypadku aplikowania o instalację fotowoltaiczną potencjalnym uczestnikom projektu, którzy 
nabyli/wybudowali nieruchomość i nie posiadają historii zużycia energii elektrycznej zostanie automatycznie 
przydzielone 12 szt. paneli fotowoltaicznych, co wynika z średniorocznego zużycia energii elektrycznej w 
budynkach jednorodzinnych za rok 2019. Potencjalny uczestnik projektu ma prawo do wyboru instalacji o 
mniejszej mocy niż zostanie mu przydzielona. 

8. Wymianie źródła ogrzewania na kocioł na biomasę podlegać mogą wyłącznie dotychczasowe kotły i piece 
opalane węglem oraz drewnem. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego. 
Wymianie nie podlega również wymiana kotła 5 klasy.  

9. W ramach Projektu nie przewiduje się wymiany obecnie eksploatowanych źródeł OZE na nowe,  
a także ich rozbudowy. 

10. Każdy rodzaj Instalacji będzie opomiarowany. Kolektory słoneczne wyposażone będą w liczniki energii 
cieplnej, a instalacje fotowoltaiczne w liczniki energii elektrycznej. Systemy solarne zawierające licznik energii 
cieplnej w sterowniku nie podlegają dodatkowemu opomiarowaniu. W okresie trwałości Projektu uczestnik 
zobowiązuje się do podawania informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Wnioskodawcy lub do 
umożliwienia przedstawicielowi Wnioskodawcy dostępu do Instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. 
Zastrzega się możliwość zdalnego odczytu licznika. 

11. Minimalne parametry urządzeń zostaną zapisane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym i będą 
uwarunkowane kryteriami podyktowanymi przez IOK. 

12. Potencjalni Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą bądź rolniczą mogą przystąpić do udziału w 
projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez 
wykorzystywania składników nieruchomości) i energia uzyskana z instalacji OZE zamontowanych w ramach 
projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz 
agroturystyki. Informacje te zostaną zweryfikowane na podstawie złożonych w organie podatkowym deklaracji 
i informacji o nieruchomości. Potencjalni Uczestnik zobligowani są do zadeklarowania w dokumentach 
zgłoszeniowych, że nie będą wykorzystywały energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności 
gospodarczej. Decyzja dotycząca zakwalifikowania danej nieruchomości do przedmiotowego projektu nastąpi 
po weryfikacji technicznej. 

13. W ramach projektu zaplanowano instalacje na: 
1) istniejących budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania w dniu składania deklaracji udziału w 

projekcie, 

2) elewacjach, tarasach ww. budynków, 

3) dachach budynkach gospodarczych bezpośrednio przylegających do budynków mieszkalnych, 

4) gruncie. 

14. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan 

techniczny planowanego miejsca montażu instalacji OZE, w tym sprawną instalację elektryczną, sprawną 

instalację c.o. oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku, umożliwiającą montaż urządzeń, m.in takich jak 

zasobnik na ciepłą wodę. 

15. Stan prawny księgi wieczystej nieruchomości, na której położony jest budynek musi być uregulowany. 
Właściciele nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie mogą przystąpić do udziału w projekcie.  

16. Miejsce przewidziane do wykonania montażu instalacji OZE, będzie zweryfikowane przez osoby 
upoważnione przez Gminę Gaszowice pod kątem możliwości technicznych wykonania instalacji. 

17. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie 
zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz po ocenie weryfikacji technicznej obiektu. 
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18. W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku 
o płatność, Uczestnik zobowiązuje się do: 
 wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego; 
 właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami 

technicznymi; 
 niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Gaszowice; 
 przeprowadzania za pośrednictwem Gminy przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi 

w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca. 
19. Właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków zobowiązany 

jest do uzyskania jego zgody w zakresie wymaganym przepisami prawa. 
20.  Właściciel budynku zagwarantuje spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, 

konstrukcji oraz jej wytrzymałości na obciążenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 
 

IV. KOSZTY INSTALACJI 
 

1. Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących 

kosztów: 
 co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji; 
 kosztów podatku VAT: 

 przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach których powierzchnia 

użytkowa nie przekracza 300m2 - 8%, 

 przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach, których powierzchnia 
użytkowa przekracza 300 m2– 23%. 

 innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z eksploatacją instalacji; 
 kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie 

będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji); 
 w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi 

warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących 

instalacji. 
2. Wysokość partycypacji Uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu 

procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu przez Gminę Gaszowice. 
3. Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu 

przez IOK końcowego wniosku o płatność. 
 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH 
 

1. Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą 
składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami (użytkownikami 
wieczystymi/współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy 

Gaszowice, spełniające łącznie poniższe warunki: 
a) efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców; 
b) osoby nie posiadające na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych jakichkolwiek zaległych 

zobowiązań finansowych wobec Gminy Gaszowice z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-

prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania 
nieruchomością zgłaszaną do projektu; 

c) dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane 

podają pod rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 
prawdy. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Gmina 
Gaszowice zastrzega, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie, a osoby 
składające dokumenty zgłoszeniowe zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, w tym również obciążone 
kosztami, jakie poniosła Gmina w związku z bezprawnym uczestnictwem danego Uczestnika w procedurze 

aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu. 
3. Wraz ze złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, Potencjalny Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie 

weryfikacji technicznej obiektu przez specjalistyczną firmę zewnętrzną, upoważnioną i wybraną przez 
Gminę Gaszowice i zawarcie odrębnie płatnej umowy z ww. firmą. Koszty przeprowadzenia usługi w pełni 
ponoszone są przez uczestnika projektu. 

4. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością: 

 własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel; 

 współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe; 

 użytkowanie wieczyste - dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie użytkownik wieczysty; 

 współużytkowanie wieczyste - wszyscy współużytkownicy muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. 
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VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH 
 

1. Nabór dokumentów zgłoszeniowych do  udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 

15.06.2020r. do 19.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Gaszowice ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice pok. 
01 lub w skrzynce podawczej. 

2. Jedna osoba może złożyć jedną deklarację udziału w projekcie. 
3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać: 

a) osobiście w wersji  papierowej zszytej lub połączonej w jakikolwiek sposób uniemożliwiający rozpięcie 
kompletnego wniosku  (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 01 (parter) Urzędu Gminy lub w skrzynce 
podawczej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania, 

b) przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Gaszowice ul.Rydułtowska 2, 44-293 z dopiskiem 
„Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).  

4. W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dopuszcza się możliwość złożenia i 

podpisania kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela (współużytkownika wieczystego), po 
przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaścicieli (współużytkowników 
wieczystych).  

5. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej 

określonym terminem, nie będą rozpatrywane. 
 

VII. WYBÓR UCZESTNIKÓW 

Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach: 

 I. formalno – prawnym oraz 

 II. merytoryczno – punktowym 

I. Kryteria formalno - prawne: 

Uczestnik musi spełniać następujące warunki:  

1. Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e będąca właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Gaszowice, na której zamontowana będzie instalacja odnawialnego 

źródła energii Na potwierdzenie spełniania kryterium Uczestnik jest zobowiązany podać informację o numerze 

księgi wieczystej lub dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do 

wglądu):  

a) Akt notarialny,  

b) Postanowienie sądu. 
2. Nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja odnawialnego źródła energii zlokalizowana jest na terenie 

Gminy Gaszowice. Budynek ma być oddany do użytkowania w dniu składania deklaracji udziału w projekcie. 

3. Umowę uczestnictwa w projekcie i inne dokumenty podpisane są przez właściciela / współwłaścicieli / 

użytkowników wieczystych nieruchomości / budynku mieszkalnego (w przypadku nieobecności właściciela lub 

współwłaściciela należy do umowy dołączyć pisemne pełnomocnictwo do podpisywania i oświadczenia w imieniu 

właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego). 

4. Nie posiada zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na 

dzień składania wniosku.  

5. Nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o typ instalacji, który jest już zainstalowany w budynku 

mieszkalnym, np. jeżeli mieszkaniec korzystał z dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych lub wymiany 

źródeł ciepła w ciągu ostatnich pięciu lat od daty złożenia deklaracji. Może natomiast ubiegać się o pozostałe 

typy instalacji OZE. 

6. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców nastąpi na podstawie informacji zapisanych we wniosku (ankiecie), 

dołączonych do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium oraz baz danych którymi Gmina 

dysponuje bądź posiada dostęp do baz danych innych instytucji  administracyjnych i sądowych. 

II. Kryteria merytoryczne - punktowe: 
I. Kryterium społeczno – ekonomiczne  

- w przypadku spełnienia któregoś z poniższych warunków społeczno – ekonomicznych wniosek otrzymuje 1 
pkt. za każdy z warunków 

- w przypadku nie spełnienia żadnego z poniższych warunków społeczno – ekonomicznych wniosek otrzymuje 

0 pkt. 
1) Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).  
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2) Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia wniosku przystąpienia do projektu posiadają 
przyznane prawo do świadczenia rodzinnego lub gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny 
wielodzietne rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  

o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.).  

3) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 
697 z późn. zm.).  

Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społeczno – ekonomicznych, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):  

1. Dla osób z niepełnosprawnością:  

Aktualne, jedno z następujących orzeczeń:  

a) Orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 
określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017r., poz. 1952 z późn. zm.),  

b) Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,  

c) Orzeczenie o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,  

d) Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

e) Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,  

f) Orzeczenie o stałej albo długoterminowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS.  

2. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych – decyzje administracyjną przyznającą świadczenia 
rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.).  

3. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – decyzja administracyjna przyznająca zasiłek 

rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.).  

4. Dla rodzin zastępczych – prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.  

II. Kryterium nieruchomości: 

1. nieruchomość wyposażona w źródło ciepła (załączyć np. kopię certyfikatu posiadanego źródła ciepła): 

- spełniające wymogi „ecodesigne” – ekoprojektu,, 
- klasy 5, 
- kocioł LPG,  
- pompa ciepła jako jedyne źródło ciepła w budynku, 
- ogrzewanie elektryczne 
 otrzymuje – 1 pkt. 
 

2. nieruchomość nie wyposażona w w/w źródła ciepła – 0 pkt. 

III.  Kryterium administracyjne: 
- Uczestnik Projektu (właściciel, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści) jest zameldowany pod tym samym 
adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji odnawialnego źródła energii – 1 pkt. 
- Uczestnik Projektu (właściciel, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści) jest zameldowany pod innym adresem, 
niż adres nieruchomości, pod którym ma być wykonany montaż odnawialnego źródła energii – 0 pkt.  

 

Po zebraniu wszystkich wniosków przeprowadzona zostanie weryfikacja formalno – prawna oraz merytoryczno – 
punktowa, w efekcie której utworzona zostanie „Lista podstawowa do naboru uzupełniającego” i „Lista rezerwowa 
do naboru uzupełniającego”.  

Lista podstawowa – złożona zostanie z uczestników, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalno - prawną i 
uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji merytoryczno – punktowej.  

Osoby umieszczone na liście podstawowej uszeregowane zostaną wg. ilości zebranych punktów przyznanych aż do 

wyczerpania planowanych do realizacji instalacji.  

W przypadku, gdy występować będą osoby z taką samą liczbą punktów, wówczas decydować będzie 
losowanie. 

 „Lista rezerwowa” złożona będzie z uczestników, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz 
ograniczenie wynikające z limitu mocy zainstalowanej nie zmieścili się na Liście podstawowej.  
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W terminie 30 dni od ostatniego dnia składania Wniosków na stronie internetowej Gminy umieszczona zostanie 
lista wniosków, które znalazły się na „Liście podstawowej do naboru uzupełniającego” zawierająca:  

1. Nr ewidencyjny działki,   

2. Przyznaną liczbę punktów.  

W tym samym czasie opublikowana zostanie „Lista rezerwowa do naboru uzupełniającego”.  

Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

 

VIII. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU 
 

1. Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest złożenie kompletu dokumentów 
zgłoszeniowych prawidłowo podpisanych przez osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, 
zgodnie z pkt V ust.1, położoną na terenie Gminy Gaszowice: 

a) wypełnionej deklaracji udziału w projekcie, 
b) ankiety dotyczącej danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu               

i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, powietrznej pompy ciepła c.o. 
+ c.w.u., powietrznej pompy ciepła c.w.u. oraz instalacji kotła na biomasę, 

c) wypełnionej umowy użyczenia, podpisanej przez wszystkich współwłaścicieli (w dwóch 

egzemplarzach). 
2. Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia również innych niezbędnych dokumentów wymaganych przez 

IOK/Gminę Gaszowice do prawidłowej procedury aplikowania o środki na realizację projektu. 
 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej 

„RODO”, informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gaszowice jest Gmina 
Gaszowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu przy ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, tel. 
(32) 43 27 140, e-mail:  ug@gaszowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@gaszowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem 
i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu 
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje 

niemożność realizacji wniosku/żądania.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 
 

 
 

X. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
 

1. Deklaracja udziału w projekcie; 
2. Ankieta doboru instalacji; 
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

 



 

1 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

naboru zgłoszeń 

 
 
 
 
 

….………………….……………….. 
miejscowość i data 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2 

 w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą 

jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie 
Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, 

Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” 
 

 

1. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………,  PESEL …………………………………………………. 

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

 

2. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………,  PESEL …………………………………………………. 

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

 

3. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………,  PESEL …………………………………………………. 

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

 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności 

(użytkowania wieczystego/współużytkowania wieczystego) zlokalizowanej na: nr działki………………………… 

obręb ……………………………………………… nr księgi wieczystej ……………………………………………………………………………. 

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji. 

 

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu 

odnawialnych źródeł energii tj.: 

 

                                                      
1  W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. 
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Lp

. 
Rodzaj instalacji 

Wstawić  

X przy wybranej 

instalacji 

Wpisać planowany 

rok realizacji zadania 

2020 lub 2021 

1. Instalacja kolektorów słonecznych   

2. Instalacja fotowoltaiczna – panele PV   

3. Powietrzna pompa ciepła c.w.u.   

4. 
Powietrzna pompa ciepła c.o. + 

c.w.u. 
 

 

5. Kocioł na biomasę
2
   

  

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i montażu instalacji OZE wskazanej w powyższej 

tabeli w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu. 
 

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do niniejszego projektu, zobowiązuję się do 

wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Gaszowice rachunek bankowy, w 

celu realizacji tego projektu.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub 

zatajenie prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,  
w związku z tym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru uzupełniającego w ramach projektu partnerskiego pn. 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” 

2. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja w ramach 

niniejszego projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: ……………... 

3. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Gminie Gaszowice dla celów 

realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii. Powyższe prawo przekazywane jest na czas 

określony (trwałości projektu, tj. przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o 

płatność). Wielkość użyczanej nieruchomości to niezbędna część dachu lub elewacji lub budynku 

gospodarczego lub gruntu oraz część wewnętrzna budynku mieszkalnego/gospodarczego o 

powierzchni niezbędnej do zainstalowania planowanej w ramach projektu instalacji i jej prawidłowego 

funkcjonowania. 

4. Oświadczam, że w budynku przeznaczonym do montażu instalacji jest/nie jest prowadzona 

działalność gospodarcza, agroturystyczna, a obiekty, na których może zostać zamontowana instalacja 

są/nie są związane z prowadzeniem działalności rolniczej. 

5. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

- co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji; 
- kosztów podatku VAT: 

 przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach których 
powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2 - 8%, 

 przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach, których 

powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2– 23%. 
- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z realizacją i eksploatacją 

instalacji; 
- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. 

uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji); 
w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi 

warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji 
istniejących instalacji. 

Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona po 

przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Gaszowice, 

natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie 

dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK. 

 

                                                      
2
  Tylko dla gospodarstw domowych, dla których obecnie jedynym źródłem ogrzewania są kotły na węgiel. 
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6. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Gaszowice oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

7. Przyjmuję do wiadomości wymogi określone w Regulaminie naboru uzupełniającego,   

w szczególności dotyczące zakwalifikowania mieszkańca do projektu. 

8. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz 

oceny weryfikacji technicznej. 

9. Upoważniam Gminę Gaszowice do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

10. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co 

najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz 

umieszczenie oznaczenia (oznaczenia logotypami lub tablicy pamiątkowej) o sfinansowaniu projektu ze 

środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020. 

11. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to 

nie pozwalają, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie. 

12. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam 

jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Gaszowice z tytułu należności 

publiczno-prawnych i cywilno-prawnych (np. podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa itd.) 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych 

wobec Gminy Gaszowice, moje zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie. 
 

Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Lidera projektu tj. Gminę Tarnowskie Góry z IOK 

umowy o dofinansowanie projektu na jego realizację, zobowiązuję się do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Gaszowice, dotyczącej ustalenia 

wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

 dokonania wpłaty wkładu własnego w terminach i na konto wskazane przez Gminę Gaszowice. 

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie i w 

określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie i 

rozwiązaniem umowy/umów; 

 złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Gaszowice i 

dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu. 

 

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu 
zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania. 

 

 

 
 
Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

 

………………………………… 
podpis 

………………………………… 
podpis 

………………………………… 
podpis 

 
……………………………………… 

miejscowość i data 
……………………………………… 

miejscowość i data 
……………………………………… 

miejscowość i data 

 
 
 
 
 

Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki 
 

 Ankieta doboru instalacji; 

 Pełnomocnictwo3; 

 Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów. 

                                                      
3
  Wybrane zaznaczyć  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gaszowice jest 

Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu przy ul. Rydułtowska 2, 44-293 

Gaszowice, tel. (32) 43 27 140, e-mail:  ug@gaszowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@gaszowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych 

z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu 

przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje 

niemożność realizacji wniosku/żądania.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 
 



 

 
 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

naboru zgłoszeń 
 

ANKIETA DOBORU INSTALACJI OZE  
(właściwe podkreślić) 

 

I. Dane dot. budynku  

Rodzaj budynku mieszkalnego* Wolnostojący,      bliźniak,           zabudowa szeregowa 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest 

zarejestrowana działalność gospodarcza 
/agroturystyczna/rolnicza?* 

a) Tak                           b) Nie 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest 
prowadzona działalność gospodarcza 
/agroturystyczna/rolnicza?* 

a) Tak                           b) Nie 

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem 
konserwatora zabytków* 

a) Tak                           b) Nie 

Rodzaj wybranej instalacji OZE* 

 

a) Fotowoltaika, - brak wolnych miejsc 

b) Kolektory słoneczne, - brak wolnych miejsc 

c) Pompa ciepła c.w.u, 

d) Pompa ciepła c.o. + c.w.u., brak wolnych miejsc 

e) Kocioł na biomasę (pellet), 

Instalacja preferowana to 

instalacja……………………………………………………… 

Zużycie energii w 2019 roku  

Zużycie wody w 2019 roku  

Liczba osób stale zamieszkałych w budynku  

Czy w budynku jest stały dostęp do internetu a) Tak                           b) Nie 

Wifi a) Tak                           b) Nie 

 

II. Dane dot. montażu instalacji OZE (wybranej instalacji OZE) 

a) Instalacja fotowoltaiczna - brak wolnych miejsc 

Proponowane miejsce montażu paneli PV 

 

 

 

brak wolnych miejsc 

a) dach budynku mieszkalnego,  

b) elewacja budynku mieszkalnego,  

c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku 

mieszkalnego,  

d) dach garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego, 

e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,  

g) grunt, 

h) taras budynku mieszkalnego. 

Proponowane miejsce montażu inwertera Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ……………………………….. 

Instalacja wewnątrz budynku a) Jednofazowa                           b) Trójfazowa 

 a) Jednofazowa                           b) Trójfazowa 

I. Dane Uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja 

Imię*  

Nazwisko*  

Nr telefonu*  

Adres e-mail  

Kod pocztowy, miejscowość*  

Ulica, nr domu*  

 



 

Preferowana instalacja fotowoltaiczna 

 

b) Instalacja solarna - brak wolnych miejsc 

Proponowane miejsce montażu kolektorów 
słonecznych 

 

 

brak wolnych miejsc 

a) dach budynku mieszkalnego,  

b) elewacja budynku mieszkalnego, 

c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku 

mieszkalnego,  

d) dach garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego, 

e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,  

g) grunt, 

h) taras budynku mieszkalnego. 

Proponowane miejsce montażu zbiornika Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ……………………………….. 

Sposób przygotowania c.w.u.* a) Gaz                          e) Miał 

b) Olej                          f) Energia Elektryczna 

c) Węgiel                      g) Inne, jakie? …………………… 

d) Ekogroszek 

c) Pompa ciepła c.w.u.  

Proponowane miejsce montażu pompy Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ……………………………….. 

Sposób przygotowania c.w.u.* a) Gaz                          e) Miał 

b) Olej                          f) Energia Elektryczna 

c) Węgiel                      g) Inne, jakie? …………………… 

d) Ekogroszek 

d) Pompa ciepła c.o. + c.w.u. ( brak wolnych miejsc ) +  e)   kocioł na biomasę (pellet) 

Czy jest posiadany dokument określający 
zapotrzebowanie budynku w ciepło* 

a) Tak                           b) Nie 

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej* a) Gazowa 

b) Elektryczna 

c) Węglowa 

d) Inna, jaka? ………………………………………………… 

Proponowane miejsce montażu kotła na biomasę / 
zasobnika pompy ciepła 

a) Kotłownia 

b) Piwnica 

c) Inne, jakie? ……………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 

…………………………….…….      ……….……………………….…  

   Data                               Podp is  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gaszowice jest Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta z 
siedzibą Urzędu przy ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, tel. (32) 43 27 140, e-mail:  ug@gaszowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@gaszowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy 

okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 
przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 

 

 

 

 

 

 

…………………………….…….      ……….……………………….…  

   Data                               Podp is  



 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

naboru zgłoszeń 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja/My niżej podpisany(a)/podpisani: 

 

1 - 

……………………………………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

………….…………………………………………………………………………………………………... 
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

2 - 

……………………………………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

………….………………………………………………………………………………………………....... 
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

 

3 - ……………………………………………………………………………………………………………... 
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

………….…………………………………………………………………………………………………... 
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

 

 

udzielamy pełnomocnictwa: 

 

…………..……………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

…….…………………………………………………………………………………………………………… 
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

 

 

do złożenia dokumentów zgłoszeniowych i zaciągnięcia zobowiązań związanych z planowanym do 

realizacji projektem w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” Zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza 

poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” w 

ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna,  odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła 

energii – konkurs, oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających z zakwalifikowania 

do ww. projektu.  

 

1 - …………………………………………… 

 

2 - …………………………………………… 

 

3 - …………………………………………… 

 
(data, podpis(y)) 

 

 



 
 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 
Oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów: 

I. Kryterium społeczno – ekonomiczne  - spełnione /nie spełnione* 

 

- w przypadku spełnienia któregoś z poniższych warunków społeczno – ekonomicznych wniosek otrzymuje 1 pkt. za 
każdy z warunków 

- w przypadku nie spełnienia żadnego z poniższych warunków społeczno – ekonomicznych wniosek otrzymuje 0 pkt. 
1) Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).  

2) Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia wniosku przystąpienia do projektu posiadają przyznane 
prawo do świadczenia rodzinnego lub gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne rozumieniu 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z późn. 
zm.).  

3) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 697 z 

późn. zm.).  

Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społeczno – ekonomicznych, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):  

1. Dla osób z niepełnosprawnością:  

Aktualne, jedno z następujących orzeczeń:  

a) Orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w 
art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z 
późn. zm.),  

b) Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,  

c) Orzeczenie o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,  

d) Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

e) Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,  

f) Orzeczenie o stałej albo długoterminowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS.  

2. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych – decyzje administracyjną przyznającą świadczenia rodzinne 
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 
1952 z późn. zm.).  

3. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – decyzja administracyjna przyznająca zasiłek rodzinny 
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 
1952 z późn. zm.).  

4. Dla rodzin zastępczych – prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.  

II. Kryterium nieruchomości -  spełnione / nie spełnione* 
1. nieruchomość wyposażona w źródło ciepła (załączyć np. kopię certyfikatu posiadanego źródła ciepła): 
- spełniające wymogi „ecodesigne” - ekoprojektu, 
- kocioł 5 klasy, 
- kocioł LPG,  
- pompa ciepła jako jedyne źródło ciepła w budynku, 
- ogrzewanie elektryczne 
 otrzymuje – 1 pkt. 
 

2. nieruchomość nie wyposażona w w/w źródła ciepła – 0 pkt. 

 

 

……….……………………………….. 

Data,Podpis/-y 
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