
REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKA ŃCÓW 
W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMIN Ę MIEJSKĄ DYNÓW 
W RAMACH DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE RPO WP 2014 – 20 20 

 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

 
1) Nabór dokumentów od mieszkańców (tj. deklaracja uczestnictwa, ankieta, umowa użyczenia) 

zwane w dalszej części wniosek od mieszkańca prowadzony jest przez Gminę Miejską Dynów 
w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego lub wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie 
zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 
o nazwie „ROZWÓJ OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

2) Wnioski od mieszkańców zbierane będą od osób chętnych – właścicieli lub 
upoważnionych użytkowników budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy 
Miejskiej Dynów do udziału w projektach w następującym zakresie: 
 

− Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, 
− Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, 
− Zakup i montaż instalacji pomp ciepła, 
− Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę, 

 
3) Projekty będą realizowane przez Gminę Miejską Dynów wyłącznie w przypadku otrzymania 

przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. 
4) Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 84% kosztów kwalifikowanych (kosztów 
netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 16% kosztów netto oraz podatek VAT od całej 
wartości urządzenia i kosztów instalacji (8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym, 
23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń – grunt, budynek gospodarczy). 

5) Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą 
własność Gminy Miejskiej Dynów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego 
użytkowania właścicielom / użytkownikom nieruchomości. Po pięciu latach zostaną 
przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa właścicielom lub użytkownikom 
nieruchomości na własność. 

6) Gmina Miejska Dynów dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie naboru wniosków – w przypadku zmiany zasad naboru przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego. 

7) Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków od mieszkańców uzyskać można 
osobiście w Urzędzie Miasta Dynów, II piętro, pokój nr 16 lub telefonicznie pod 
nr tel. 16 / 65 21 093 wew. 33 w godzinach pracy Urzędu Miasta Dynów. 
 

II.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKA ŃCÓW 
 
Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie w terminie od 04 sierpnia 2016 r. 
do 19 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Dynów, II piętro,  pok. nr 16 w dniach i godzinach 
pracy Urzędu Miasta Dynów. 
Wnioski od mieszkańców złożone po terminie (po dniu 19 sierpnia 2016 r.) trafią na listę 
rezerwową, a do czasu zwolnienia miejsca na liście podstawowej pozostaną bez 
rozpatrzenia. 
Ostateczna lista uczestników projektu zostanie utworzona do dnia 31.01.2017 r. 
 

III.  KTO MO ŻE APLIKOWA Ć 
 

1) Osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Dynów, będące właścicielem 



lub upoważnionym użytkownikiem budynku mieszkalnego. 
2) W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić 

zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia), 
3) W przypadku, gdy energia wytwarzana przez zainstalowane instalacje OZE będzie 

wykorzystywana również do działalności gospodarczej lub rolniczej, jej przekazanie 
do użytkowania przez Gminę będzie możliwe jako pomoc de minimis – zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4) Osoby, które dokonały wpłaty w wysokości 165,00 zł brutto, na rzecz Gminy Miejskiej 
Dynów z przeznaczeniem na weryfikację techniczną budynku i opracowanie dokumentacji 
technicznej. 
 

IV.  DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIF IKOWANIE 
MIESZKA ŃCA DO PROJEKTU 
 
Montaż instalacji OZE. 
 
− Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji OZE, 
− Potwierdzenie wpłaty zaliczki na weryfikację techniczną budynku i opracowanie 

dokumentacji technicznej. 
 
Rachunek Gminy Miejskiej Dynów prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Dynowie 
Nr 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 
 
W tytule: 
Imi ę i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 
Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) 
Instalacja OZE – weryfikacja techniczna budynku i opracowanie dokumentacji 
technicznej. 
Kwota: 165,00 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych brutto) 

 
Jednocześnie informujemy, że opłata za weryfikację techniczną budynku (82,50 złotych) 
nie będzie podlegać zwrotowi po jej wykonaniu przez projektanta, również w przypadku 
negatywnej opinii t.j. stwierdzeniu braku możliwości instalowania OZE. Opłata za projekt 
techniczny (82,50 złotych) będzie zwracana tylko w przypadkach, gdy projektant stwierdzi 
brak możliwości technicznych montażu instalacji OZE na nieruchomości. Opłata 
za opracowanie dokumentacji technicznej nie podlega zwrotowi również w przypadku 
nie uzyskania dofinansowania projektu przez Gminę. 
Potwierdzenie wpłaty wraz z deklaracją należy złożyć w Urzędzie Miasta Dynów 
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2016 r. 
 

V. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW 
 

1) Mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów mogą aplikować zarówno o zakup i montaż 
instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych (instalacji 
fotowoltaicznej), pomp ciepła, kotłów na biomasę. 
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne w tym m.in. jakość i stan instalacji 
wewnętrznych, powierzchnię budynku nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż 
urządzenia / urządzeń. Dla przykładu informuje się, że instalacja fotowoltaiczna może być 
zamontowana wyłącznie w budynkach mieszkalnych, ze sprawną i zapewniającą bezpieczne 
użytkowanie instalacją elektryczną. Ponadto instalacja fotowoltaniczna (panele fotowoltaiczne) 
o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię ok. 22 m2. Do montażu kotłów na biomasę mogą zostać 
zakwalifikowane jedynie te budynki mieszkalne, które posiadają odrębne pomieszczenie 
w budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię, o wysokości min. 2,2 m (lub dla 
budynków z przed 2002 r. – 1,9 m) z wolną powierzchnią ok. 5 m2. 



W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania 
się o dofinansowanie na te projekty, 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. 

2) Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem. 
W przypadku pokrycia eternitem istnieje możliwość wykonania instalacji przy fasadzie budynku 
lub na gruncie. 

3) Na etapie weryfikacji technicznej budynku, mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie, 
zobowiązani są do wypełnienia i podpisania ankiety ustalającej warunki lokalizacji i doboru 
wnioskowanych instalacji OZE. 
 

VI.  PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU 
DOFINSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU PREZ GMIN Ę MIEJSKĄ DYNÓW 
 
Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 zostaną poproszeni o podpisanie umowy użyczenia oraz umowy dotyczącej zobowiązań 
organizacyjnych i finansowych związanych z montażem i eksploatacją zestawu instalacji OZE 
na nieruchomości, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy 
projektu uczestnik projektu musi wnieść udział własny w kosztach realizacji projektu. 
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 np. z powodu braku możliwości montażu instalacji 
ze względów technicznych. 
Ze względu na harmonogram prac związanych z przyjmowaniem i oceną wniosków przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w przypadku otrzymania 
dofinansowania przewidywany termin realizacji inwestycji przez Gminę Miejską Dynów 
to 2018 r. 
 

VII.  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
 

1) Deklaracja udziału w dofinansowaniu instalacji OZE. 
2) Projekt umowy użyczenia nieruchomości. 


