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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotowy regulamin dotyczy sporządzenia listy osób chętnych wzięcia udziału                

w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii i pozyskania dofinansowania do dostawy 

i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie współfinansowany ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wysokość 

dofinansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifikowalnych. 

Do udziału w projekcie zbierane będą wnioski mieszkańców, którzy są właścicielami 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jędrzejów. Właściciel 

zobowiązany będzie do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w 

celu montażu instalacji fotowoltaicznej. Przez okres realizacji oraz na czas pięciu lat po 

odbiorze końcowym inwestycji zamontowana instalacja będzie stanowić własność Gminy 

Jędrzejów. Mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie użytkować tą instalację przez cały ten czas. 

Projekt obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Jędrzejów, które mają służyć do celów użytkowych w gospodarstwach domowych. Moc 

instalacji zostanie określona na podstawie średniorocznego zużycia energii elektrycznej na 

potrzeby gospodarstwa domowego za ostatni rok. W zależności od mocy instalacji określony 

zostanie szacunkowy koszt instalacji, który ostatecznie znany będzie po pomyślnie 

rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i wyborze wykonawcy tej inwestycji. Przed 

rozpoczęciem realizacji projektu na etapie podpisywania umów z mieszkańcami dotyczących 

chęci udziału w projekcie oraz na etapie aktualizacji wniosku o dofinansowanie podany będzie 

dla mieszkańców szacunkowy koszt poszczególnych mocy instalacji. 

Energia elektryczna pozyskana z zamontowanych instalacji może być wykorzystywana 

wyłącznie na pokrycie zapotrzebowania celów socjalno-bytowych mieszkańców. Nie 

dopuszczalne jest używanie jej na prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej.  

Integralną cześć regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Wniosek dla mieszkańców Gminy 

Jędrzejów deklarujących / potwierdzających chęć wzięcia udziału w projekcie parasolowym 
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działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz postanowienia Umowy. 

2. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą złożyć wniosek stanowiący 

załącznik do niniejszego Regulaminu, w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie 

niezbędne warunki oraz dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Instalacja 

fotowoltaiczna będzie mogła być zamontowana na budynku mieszkalnym, na budynku 

gospodarczym lub na gruncie. Pokrycie dachu nie może być wykonane z eternitu. 

Wzór wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny jest w Punkcie 

Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz na stronie internetowej 

www.umjedrzejow.pl 

Złożenie wniosku jest warunkiem koniecznym, aby po zweryfikowaniu go mieszkaniec                   

miał szansę wziąć udział w projekcie. Liczba osób będzie ograniczona ze względu na 

niezmienną kwotę dofinansowania oraz konieczność utrzymania stopnia dofinansowania                                     

na poziomie  do  60%. 

Od dnia 18.11.2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków od poniedziałku do piątku                  

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Istnieje możliwość wysyłania 

skanów uzupełnionych wniosków na adres e-mail oze@umjedrzejow.pl 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie pokój nr 12 (Sekretariat),      

w obecnej sytuacji obowiązuje wrzut do urny.  

Nabór prowadzony będzie do dnia 18.12.2020 roku. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie pod  

numerem  tel.  41/ 386 10 10 wew. 126 lub 125. 

Gmina Jędrzejów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie naboru 

wniosków, w tym wydłużenia terminu naboru. 

 

http://www.umjedrzejow.pl/
mailto:oze@umjedrzejow.pl
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3. ZASADY APLIKOWANIA 

Wnioski mogą składać mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Jędrzejów oraz 

osoby będące mieszkańcami innych gmin, ale są właścicielami nieruchomości na terenie 

Gminy Jędrzejów. W przypadku współwłasności zgodę na wzięcie udziału w projekcie                        

i użyczenie części nieruchomości podczas podpisywania umowy użyczenia muszą wyrazić 

wszyscy współwłaściciele. 

W przypadku budynku w budowie niezbędne jest uzyskanie przez właściciela prawa 

do użytkowania tego budynku do momentu rozpoczęcia realizacji projektu. W przeciwnym 

razie montaż instalacji w tej lokalizacji nie będzie możliwy. Aby zachować określone 

wcześniej wskaźniki realizacji zostanie wybrane w to miejsce inne gospodarstwo domowe z 

listy rezerwowej z tożsamą mocą instalacji. W przypadku zbycia lub dziedziczenia 

nieruchomości po przeprowadzonej Modernizacji, zobowiązania wynikające z podpisanych 

umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynków.  

Po złożeniu wniosku będzie on weryfikowany oraz zostanie nadana mu punktacja. 

Osoby zakwalifikowane do listy podstawowej, które uzyskały najwięcej punktów zobowiązane 

będą wykonać na swój własny koszt audyt energetyczny (w wysokości 170,00 zł brutto) na 

podstawie którego zostanie ostatecznie dobrana moc instalacji oraz miejsce jej montażu. Jest to 

niezbędne w celu sprawdzenia informacji podanych przez mieszkańców, którzy złożyli 

wypełniony wniosek. 

W przypadku osób, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na 

listę rezerwową. Jeśli osoby z listy podstawowej zrezygnują bądź zostaną wykluczeni ze 

względu na: brak możliwości montażu instalacji ze względów technicznych, rezygnacji z 

udziału w projekcie, posiadanie zaległości względem Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie osoba 

z listy rezerwowej ma możliwość wzięcia udziału w projekcie zostając zakwalifikowana do 

listy podstawowej. 

Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się: 

 a) udostępnić nieruchomość (w zakresie niezbędnym do wykonania działań objętych 

Projektem) wykonawcom i osobom sprawującym nadzór nad prawidłową realizacją Projektu ze 
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strony Gminy Jędrzejów oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,  

b) przestrzegać zasad eksploatacji urządzeń instalacji fotowoltaicznej zgodnie 

z przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcji obsługi  

Gmina zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w miejscu montażu instalacji OZE 

do zakończenia okresu trwałości projektu przez przedstawicieli Gminy lub Funduszu. Gmina 

będzie monitorować rezultaty projektu w zakresie produkcji energii elektrycznej na potrzeby 

oszacowania poziomu redukcji emisji CO2 do zakończenia okresu trwałości projektu, zgodnie 

z warunkami uzyskanego dofinansowania. W tym celu, Mieszkaniec umożliwi Gminie 

Jędrzejów dostęp do pomieszczeń lub też umożliwi monitoring zdalny.  

Z uwagi na fakt, że Gmina Jędrzejów jest inwestorem przedmiotowego zadania, instalacja 

będzie stanowiła własność Gminy.  Mieszkaniec jest zobowiązany do podpisania umowy 

dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i 

finansowym oraz do wniesienia wkładu własnego wskazanego przez Gminę.  Niedokonanie 

przez Mieszkańca wpłaty w terminie wskazanym przez Gminę i w określonej wysokości będzie 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem Umowy w trybie określonym 

w Umowie. Uczestnictwo Mieszkańca w przedsięwzięciu jest dobrowolne i rozpoczyna się w 

dacie podpisania Umowy z Gminą Jędrzejów.  

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zużycie energii elektrycznej 

za rok 2019 oraz dokumenty potwierdzające ubóstwo energetyczne tj. 

- posiadanie przez członka gospodarstwa domowego orzeczenia o niepełnosprawności lub 

informację o zaburzeniach psychicznych, lub 

- posiadanie przez członka gospodarstwa domowego przyznane prawo do świadczenia 

rodzinnego, lub  

- gospodarstwo rolne obejmuje rodziny wielodzietne, lub 

- posiadanie przez członka gospodarstwa domowego przyznanego prawa do dodatku 

mieszkaniowego i/lub energetycznego, lub 
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- otrzymanie przez członka gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomocy 

rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup. 

 

 

4. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU 

1. Ogłoszenie naboru wniosków wraz z zamieszczeniem Regulaminu i załącznika                   

w postaci wniosku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. 

2. Nabór wniosków mieszkańców, ich weryfikacja i nadanie punktacji według kryteriów 

oceny  

3. Powiadomienie mieszkańców, którzy zakwalifikowali się wstępnie na listę podstawową 

o konieczności wykonania audytu energetycznego w celu sprawdzenia danych                          

z wniosku i ostatecznym doborze instalacji fotowoltaicznej. 

4. Przekazanie dokumentacji dotyczącej projektu przez Gminę Jędrzejów do Urzędu 

Marszałkowskiego, celem otrzymania potwierdzenia możliwości prowadzenia dalszych 

czynności związanych z procedurą projektu 

5. Powiadomienie mieszkańców, którzy posiadają ostateczny dobór instalacji 

fotowoltaicznej i są na liście podstawowej o konieczności podpisania umowy udziału                 

w projekcie. W umowie będą określone wzajemne zobowiązania stron pod względem 

finansowym i organizacyjnym. Posiadanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 

oraz innych należności wobec Gminy Jędrzejów jest równoznaczne z wykreśleniem 

uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu. Jeśli uczestnik posiadający zaległości 

dokona regulacji wpłaty w przeciągu 7 dni uzyskuje tym samym prawo do udziału 

w projekcie. Liczba gospodarstw jest ograniczona ze względu na niezmienną kwotę 

dofinansowania projektu oraz konieczność utrzymania stopnia dofinansowania na 

poziomie do 60%. Mieszkańcy, którzy zgłosili się do projektu  w roku 2017 i nie 

zgłaszają żadnych zmian dotyczących mocy instalacji i miejsca jej lokalizacji nie są 

zobowiązani do ponownego wykonania audytu. Audyt jest konieczny w przypadku 

zgłoszenia zmian lub w przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie osób, które nie 

uczestniczyły w poprzednim naborze.  

6. Weryfikacja i ocena przygotowanej dokumentacji przez Urząd Marszałkowski. 



Gmina 
Jędrzejów 

                                                       

 
 

7. W przypadku oceny pozytywnej podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę 

Jędrzejów i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

8. Ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż instalacji 

fotowoltaicznych w Gminie Jędrzejów oraz wybór Wykonawcy. 

9. Rozpoczęcie realizacji projektu. 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WEDŁUG KRYTERIÓW OCENY 

Kryterium I – ubóstwo energetyczne 

Program ma za zadanie wesprzeć gospodarstwa domowe, w których występuje ubóstwo 

energetyczne: 

- posiadanie przez członka gospodarstwa domowego orzeczenia o niepełnosprawności lub 

informację o zaburzeniach psychicznych, lub 

- posiadanie przez członka gospodarstwa domowego przyznane prawo do świadczenia 

rodzinnego, lub  

- gospodarstwo rolne obejmuje rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, lub 

- posiadanie przez członka gospodarstwa domowego przyznanego prawa do dodatku 

mieszkaniowego i/lub energetycznego, lub 

- otrzymanie przez członka gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomocy 

rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup 

Za każdy spełniony jeden warunek można uzyskać 1 pkt, jeżeli spełnione są wszystkie warunki 

można uzyskać 5 pkt.  

 

Kryterium II – moc instalacji dobrana na podstawie zużycia energii elektrycznej 

Po przedstawieniu przez mieszkańca jako załącznika do wniosku informacji o zużyciu energii 

elektrycznej za rok 2019 i doborze instalacji fotowoltaicznej zostanie określona moc instalacji 

fotowoltaicznej. Punktacja będzie przyznawana według mocy instalacji dobranej: 

- instalacja do 2 kW – 1 punkt 

- instalacja powyżej 2 kW do 3 kW – 2 pkt 

- instalacja powyżej 3 kW do 4 kW – 3 pkt 

- instalacja powyżej 4 kW do 5 kW – 4 pkt 
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- instalacja powyżej 5 kW – 5 pkt 

W przypadku domów jeszcze nie oddanych do użytku lub krótko użytkowanych wielkość 

zużycia zostanie określona na podstawie liczby osób w gospodarstwie i przyjętego zużycia 800 

kWh na rok na mieszkańca.  

Kryterium III – kolejność zgłoszeń 

W przypadku, gdy kilka gospodarstw uzyska taką samą liczbę punktów będzie decydowała 

kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.  

 

6. KLAUZULA RODO 

   Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa , z którym można 

się skontaktować poprzez jedrzejow@jedrzejow.eu  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Administrator – Burmistrz Miasta Jędrzejowa wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail 

iod@czi24.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych  

2. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków 

określonych w przepisach prawa. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. 

zm.) ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068 z 

póżn. zm.), Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania          i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ), Ustawa 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017,  poz. 1875 z późn. zm.) , Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.) 

3. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

administratora danych osobowych . 

4.  Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy służbom, organom 

administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym 

interes prawny w otrzymaniu danych. 

5. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  przez administratora do państw trzecich, 

nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez  czas ważności projektu  lub decyzji a 

następnie będą przekazane do archiwum zakładowego i tam przechowywane przez 

okres 10 lat. Jeżeli przez okres przetwarzania danych osobowych powstanie 

okoliczność wydłużająca czas przetwarzania danych osobowych będą one przetwarzane 

zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Przysługuje prawo dostępu do treści 

danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto 

mailto:jedrzejow@jedrzejow.eu
mailto:iod@czi24.pl
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przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne , jednak niezbędne do udzielenia  

odpowiedzi . 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania ich jest brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


