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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDOWA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH,
OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH, POMP CIEPŁA ORAZ KOTŁÓW NA BIOMASĘ W GMINIE
SIEWIERZ

W związku z planowaną przez Gminę Siewierz realizacją zadania „Budowa kolektorów słonecznych,
ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Siewierz” informujemy, że został
opracowany Regulamin uczestnictwa w w/w. projekcie wraz z załącznikami, który niniejszym
zamieszczamy do Państwa wiadomości.
Zgodnie z Regulaminem potencjalnymi Uczestnikami w/w. projektu są osoby, które znalazły się na liście
rezerwowej zadania: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy
Siewierz i nie zakwalifikowały się na listę podstawową z powodu braku miejsc oraz osoby, które w
terminie od 27 września do 20 listopada 2017 r. złożyły dokumenty zgłoszeniowe dotyczące wstępnego
udziału w niniejszym projekcie. Z w/w. zgłoszeń, które wpłynęły do tut. Urzędu została utworzona
Wstępna lista potencjalnych uczestników projektu zadania „Budowa kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Siewierz” .
Tym samym aby znaleźć się na Liście podstawowej projektu „Budowa kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Siewierz” należy zapoznać się z treścią
w/w. Regulaminu i złożyć w terminie od 23 stycznia 2018 r. do 23 lutego 2018 r. dokumenty
zgłoszeniowe stanowiące załączniki do Regulaminu, tj.
Deklarację uczestnictwa w projekcie;
Ankietę doboru instalacji OZE;
Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy (jeśli dotyczy);
Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego tj. eternitu (jeśli dotyczy);
Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności
gospodarczej (jeśli dotyczy).
Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł
energii:
instalacji solarnych,
instalacji fotowoltaicznych,
powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u.,
powietrznych pomp ciepła c.w.u.,
kotłów na biomasę.
Wypełniając dokumenty, potencjalny Uczestnik może wybrać maksymalnie dwa rodzaje instalacji
ze wskazaniem, która instalacja jest preferowana, a która dodatkowa.
Wysokość partycypacji Uczestnika w kosztach instalacji odnawialnych źródeł energii to co najmniej 15%
kosztów budowy instalacji (netto) oraz całości kosztów podatku VAT (8% lub 23%) dla instalacji
fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u., powietrznych pomp ciepła c.w.u., kotłów na
biomasę. Do instalacji solarnej Uczestnik nie wnosi wkładu własnego, będą one w całości
dofinansowane.
Osoby znajdujące się na Wstępnej liście potencjalnych uczestników projektu, które złożą deklarację
uczestnictwa po wyznaczonym terminie naboru lub osoby, które nie znajdują się na wstępnej liście
potencjalnych uczestników niniejszego zadania, a wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie zostaną wpisane

na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub w
przypadku ich wykluczenia z udziału w Projekcie.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:
osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Punkcie obsługi interesanta znajdującym
się na parterze w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach urzędowania,
przesyłką pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470
Siewierz z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do Urzędu).
W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dokumenty zgłoszeniowe muszą być
podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych.
Warunkiem realizacji w/w. zadania będzie uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.
Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 64 99 469 – Wydział Rozwoju,
Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych tut. Urzędu.
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Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. budynków w fazie budowy
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Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. działalności gospodarczej
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