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REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW  
na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych  w latach 2016-2018 

przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania 
OZE” obj ętego Regionalnym Programem Operacyjnym  

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Kłoczew w celu przygotowania 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 
fotowoltaicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania  
4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie montaż 
instalacji fotowoltaicznych. 

2. Wnioski zbierane będą od osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków 
mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Kłoczew. 

3. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowy projekt powinien zostać 
zrealizowany przez Gminę Kłoczew najpóźniej do dnia 31 października  
2018 r. Termin realizacji projektu zależy od liczby mieszkańców, którzy przystąpią 
do udziału w projekcie (im więcej chętnych tym termin realizacji dłuższy). 

4. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność 
Gminy Kłoczew i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania 
właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane 
właścicielom lub użytkownikom posesji na własność. 

5. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 
maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych. 

6. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2015-
2020. 

7. Gmina Kłoczew złoży wniosek o dofinansowanie w przypadku spełnienia kryterium 
minimalnej wartości projektu, które zostanie określone w dokumentacji konkursowej 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

8. Gmina Kłoczew dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie naboru 
wniosków w tym w szczególności w zakresie terminu wydłużenia naboru o czym 
osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać osobiście  
w Urzędzie Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew, pokój nr 6  
lub telefonicznie pod nr telefonu 25 754 31 99 wew. 16 oraz pokój nr 9 tel. 25 75 
43 199 w 14. 

 
II.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  

 
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 15 lutego 2016 r. do 11 marca  

2016 r. w Urzędzie Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew (pokój nr 6 i nr 9)  
w godzinach od 9:00 do 15:40. 

Wnioski złożone przed i po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 



2 

 

III.  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE 
 

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 
Kłoczew to projekt w zakresie montażu mikroinstalacji prosumenckich, które produkują 
energię elektryczną tylko i wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego. 
Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej 
do montażu urządzenia na dachu budynku, okablowania, osprzętu instalacyjnego. 

Czym jest fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka montowana w ramach 
przedmiotowego projektu? 

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania 
słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może 
przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku 
mieszkalnego o napięciu 230 V, wytworzona energia może być przeznaczona tylko  
i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami 
gospodarstwa rolnego tzn. wytworzona energia nie może być wykorzystana  
do zasilania urządzeń znajdujących się budynkach gospodarczych np. do schładzania 
mleka itp.), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, 
zamrażarka, telewizor, terma itp. Szacunkowy koszt netto instalacji oraz koszt partycypacji 
uczestnika projektu w zależności od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz 
miejsca lokalizacji, który będzie wpisywany do umów partycypacji w kosztach projektu 
przedstawia załączona Tabela.  
       Ze względu na wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie każda gmina aplikująca o 
środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do 
posiadania dokumentacji technicznej podłączenia instalacji fotowoltaicznej na wskazanym 
przez mieszkańca budynku mieszkalnym (8% VAT) lub gospodarczym (23% VAT).  
       W związku z powyższym mieszkaniec zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia 
kosztów wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej przez projektanta wyznaczonego 
przez Gminę Kłoczew. Koszt wykonania projektu, o którym mowa powyżej wynosi 230,00 
zł (brutto). Dodatkowo udział w projekcie wiąże się z koniecznością wydania opinii przez 
certyfikowanego instalatora OZE, której koszt wynosi 80 zł.  

Gmina Kłoczew informuje, że koszt wykonania projektu w przypadku 
zakwalifikowania zadani do dofinansowani będzie kosztem kwalifikowanym i traktowany 
będzie jako wkład własny mieszkańca podlegający rozliczeniu podczas realizacji 
przedsięwzięcia. W przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu koszt 
wykonania projektu nie będzie podlegał zwrotowi. W przypadku braku możliwości 
wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i tym samym projektu technicznego instalacji 
na wskazanym przez mieszkańca budynku, mieszkaniec zostanie obciążony kosztem 
wydania opinii, natomiast koszt wykonania projektu podlegać będzie zwrotowi na rachunek 
bankowy podany przez mieszkańca. 

Dokumentacja zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele 
dokonają stosownych wpłat na niżej podany rachunek prowadzony przez Bank 
Spółdzielczy w Kłoczewie: 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001. 

W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu 
dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania. 

 
2. Warunki udziału w projekcie: 
a) Instalacje fotowoltaiczne, z uwagi ma efektywność kosztową (8% stawka podatku 

VAT), powinny być montowane przede wszystkim na budynkach mieszkalnych o 
powierzchni użytkowej do 300 m2. 
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b) W przypadku braku możliwości montażu instalacji na budynku mieszkalnym, 
dopuszcza się możliwość montażu na budynku gospodarczym (23% stawka 
podatku VAT) położonym w niewielkiej odległości od urządzenia pomiarowego 
(licznika). 

c) Ostatecznie o możliwości montażu instalacji na budynku mieszkalnym  
i gospodarczym zdecyduje opinia certyfikowanego instalatora OZE. 

d) W przypadku montażu instalacji, w sytuacji gdzie rachunek za energię elektryczną 
obejmuje zużycie na cele gospodarstwa rolnego, musi zostać zamontowany 
podlicznik energii elektrycznej na koszt właściciela nieruchomości. 

e) Połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym wybudowanym zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłoczew i prawem 
budowlanym musi być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie 
powinno być mniejsze niż 30° (optymalne 45°) oraz posiadać wolną powierzchnię 
niezbędną.  
do zamontowania paneli fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi  
w Tabeli. 

f) Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie  
w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz  
w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Należy podkreślić,  
że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej 
wyprodukowanej przez tą instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartości 
energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim 
rocznym okresie rozliczeniowym. W ankiecie należy podać wartość energii 
elektrycznej zakupionej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie 
rozliczeniowym z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń z Zakładem 
Energetycznym, które musi być dołączone do ankiety oraz wykaz osób faktycznie 
zamieszkujących w budynku mieszkalnym na którym powstanie instalacja 
fotowoltaiczna. Będzie to weryfikowane z deklaracjami na odbiór odpadów 
komunalnych. Podanie zawyżonych wartości zużytej energii będzie skutkowało 
zwrotem dotacji. Deklaracja, ankieta oraz objaśnienia do niej są załącznikami  
do niniejszego regulaminu. 

g) Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na tych budynkach mieszkalnych  
i gospodarczych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 
2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi maksymalnie 2 kW i jest to 
najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu. 

h) Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy 
przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 
5 kW. 

 
IV.  KTO MO ŻE SKŁADAĆ WNIOSEK 

 
O środki mogą aplikować:  
− osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Kłoczew, będące właścicielem  

lub użytkownikiem budynku mieszkalnego i gospodarczego, gdzie efekty realizacji 
projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych 
mieszkańców, 

− w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą 
wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę 
użyczenia), 
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− osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy 
Kłoczew z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. 

 
V. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA  

O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKA ŃCA DO PROJEKTU 
 
Montaż instalacji fotowoltaicznych: 

− Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu 
instalacji fotowoltaicznych; 

− Załącznik Nr 1 do Deklaracji - Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych  
do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych; 

− Umowa użyczenia nieruchomości; 
− Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000 wydana przez Starostwo Powiatowe  

w Rykach; 
− Potwierdzenie wpłaty na wydanie opinii o możliwości wykonania instalacji  

i wykonania projektu we wskazanym przez mieszkańca budynku w wysokości 310 zł 
(80 zł opinie, 230 zł projekt)  na wyżej podany rachunek bankowy Gminy Kłoczew.  

 
UWAGA 
 

1. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na mapy w Starostwie Powiatowym  
w Rykach dopuszcza się złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych  
bez mapy i doniesienie jej w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia 
złożenia wniosku.  

 
VI.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PROJEKTU 
 

1. Mieszkańcy Gminy Kłoczew mogą aplikować o montaż ogniw fotowoltaicznych. 
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne w tym w szczególności 
powierzchnię dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego umożliwiającą 
prawidłowy montaż urządzenia. Dla przykładu informuje się, że instalacja 
fotowoltaiczna o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię 21 m2. 

2. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie na ten projekt, w których łączna moc instalacji  
z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej. Dlatego też, deklaracje 
mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc 
instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby 
odrzucony ze względów formalnych. 

3. Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz 
działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie  
na potrzeby gospodarstwa domowego, w przypadku wykorzystania energii 
wytworzonej przez instalacje do zasilania gospodarstwa rolnego użytkownik zwróci 
koszty instalacji wraz z odsetkami. 

4. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty 
eternitem. 

5. Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji 
uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiednią ankietą, które należy złożyć  
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 lutego 2016 r. do 11 marca 2016 r. 
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VII.  PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU 
DOFINSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJ Ę PROJEKTU 
PRZEZ GMIN Ę KŁOCZEW  

 
Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem jaką jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w Lublinie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu  
do dofinansowania mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu 
spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji)  
w stosownym czasie będą zobowiązani do: 

1. Zgłoszenia się do Urzędu Gminy Kłoczew wraz z dowodem osobistym  
i aktualnym (nie starszym niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy) wypisem  
z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Rykach dotyczącym 
działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny i który będzie stanowić 
niezbędny załącznik do umowy w celu wyrażenia zgody  
na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu.  
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą 
wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę 
użyczenia). 

2. Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej 
ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym  
i finansowym, a po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wyłonieniu wykonawcy  
uczestnik projektu musi wnieść udział własny w kosztach realizacji projektu. 

3. Wkład własny uczestnika w projekcie należy wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu 
informacji z Urzędu Gminy w Kłoczewie o podpisaniu umowy o dofinansowania 
projektu. Ostateczne rozliczenie wkładu własnego z uczestnikiem projektu nastąpi 
po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku czego 
uczestnik zostanie poinformowany o ostatecznej cenie instalacji fotowoltaicznej. 

4. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie  
i określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie 
i rozwiązaniem umowy. 

5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną 
zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji 
osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak 
wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów 
technicznych. Zmiana uczestnika projektu będzie możliwa tylko przy zachowaniu 
tych samych parametrów instalacji fotowoltaicznych (tj. moc odpowiednia  
do zużycia rocznego, liczba osób w gospodarstwie domowym) przy akceptacji 
Urzędu Marszałkowkiego.  

6. Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat. 
7. Koszty ubezpieczenia w okresie trwałości projektu (5 lat) ponosi właściciel 

nierychomosci. 
8. Wszelkie remonty oraz naprawy instalacji nie objętych gwarancją (powstałych  

z winy użytkownika) będą przeprowadzone na koszt właściciela nieruchomości.  
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VIII.  ZAŁ ĄCZNIKI DO REGULAMINU 
 

1. Deklaracja dotycząca udziału z projekcie polegającym na zakupie i montażu 
instalacji fotowoltaicznej. 

2. Załącznik Nr 1 do Deklaracji - Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych  
do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. 

3. Umowa użyczenia nieruchomości – fotowoltaika. 
4. Roczne rozliczenie z Zakładem Energetycznym na zakup energii elektrycznej.  

 
 

 


