
 

 

 

Regulamin  naboru  wniosków na  zakup  i  montaż  instalacji 

fotowoltaicznych  przez  Gminy  Lipusz i Nowa Karczma dla  podziałania  

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 

w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia 

objętego Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nabór  wniosków  prowadzony  jest  oddzielnie przez każdą z Gmin tj. Gminę Lipusz i Nowa 

Karczma w  celu  przygotowania  wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 

fotowoltaicznych dla  podziałania  10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne  

2. Na terenie Gminy Lipusz ankiety przyjmowane będą od osób fizycznych zameldowanych na 

terenie Gminy Lipusz, które są właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, w celu uczestnictwa w projekcie z zakresie dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznych. 

3. W przypadku otrzymania dofinansowania przedmiotowy projekt powinien zostać zrealizowany 

przez Gminę Lipusz najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.  

4. Projekt  będzie  współfinansowany  ze  środków  pochodzących  z  Europejskiego  Funduszu  

Rozwoju  Regionalnego  a  wysokość  dofinansowania  wyniesie  75%  kosztów kwalifikowalnych  

5. Realizacja  inwestycji  będzie  uzależniona  od  pozyskania  środków  finansowych  ze  źródeł  

zewnętrznych. 

6. Właściciel/ współwłaściciel  budynku zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego 

użyczenia nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu i na 5 letni okres 

trwałości projektu zgodnie z programem współfinansowanym z RPO WP. 

7. Wykonane instalacje w całym okresie trwałości projektu stanowić będą własność Gminy 
Lipusz. 
8. Okres gwarancji na zamontowane instalacje będzie wynosił min 5 lat. 
9. Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą musieli zgłosić się do Gminy Lipusz  z 
dowodem osobistym oraz aktualnym wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo 
Powiatowe w Kościerzynie dotyczącym działki, na której zlokalizowana ma być instalacja lub 
wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości, 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. 
Nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie będą mogły brać udziału w projekcie. 
10. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych 
zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego 
w kosztach realizacji projektu. 
11. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w terminie podanym w umowie i w 
określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem 
umowy. 



 

 

12. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych 

należnościach wobec Gminy Lipusz. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Gminy 

Lipusz. 

13.Gmina Lipusz i Nowa Karczma dopuszcza wprowadzenie zmian w przedmiotowym 
Regulaminie, w szczególności dotyczących terminu naboru ankiet. Informacja w tym zakresie 
zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipusz i Nowa Karczma.  
14. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy  

Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz lub w Urzędzie Gminy Nowa Karczma, ul Kościerska 9 83-

404 Nowa Karczma 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

1. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie  do 27 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy  Lipusz,  

ul.  Wybickiego 27,  83-424 Lipusz,  (sekretariat) w  godzinach  urzędowania. 

2. Deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania. 

3. Ankiety i deklaracje uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Podstawą udziału w projekcie jest złożenie ankiety i deklaracji uczestnictwa (ankiety i deklaracje 

uczestnictwa będą dostępne w pokoju nr 10 –Urzędu Gminy Lipusz oraz na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Lipusz, http://www.lipusz.biuletyn.net  w zakładce ogłoszenia różne. 

III. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE 

1.Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lipusz i Nowa Karczma. 

Nabór prowadzony jest na fotowoltaiczne mikroinstalacje prosumencke zamieniające energię 
promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego, instalacja służy do zasilania 
wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego a wytworzona energia może być 
przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego i jej łączna moc 
elektryczna nie może przekroczyć 3 kWp. Instalacja fotowoltaiczna  składa  się  z  paneli  
fotowoltaicznych,  inwertera,  konstrukcji  nośnej  do  montażu urządzenia na dachu budynku, 
okablowania, osprzętu instalacyjnego oraz innych niezbędnych urządzeń służących do efektywnego 
wytwarzania energii elektrycznej .  

UWAGA! 

W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku lub gruncie niezbędnym 
elementem jest wykonanie instalacji odgromowej. Właściciel nieruchomości w przypadku braku 
instalacji odgromowej budynku, na którym będą montowane ogniwa fotowoltaiczne zobowiązany 
będzie do jej wykonania na własny koszt w terminie przed rozpoczęciem montażu instalacji.  

2.Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach, w których roczne zużycie energii 
elektrycznej wynosi przynajmniej 2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,0 kW- 
jest to najmniejsza instalacja, która może być montowana w ramach projektu. 

3.Szacunkowy koszt montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp- ok. 20. 000,00 zł. (faktyczne 
kwoty znane będą po przetargu na wyłonienie wykonawcy). Natomiast koszt ponoszony przez osoby 
zainteresowane udział w projekcie wyniesie do 30%  wartości montażu instalacji w gospodarstwie 
domowym.   

4. W przypadku montażu instalacji wraz z dostawą elementów niezbędnych do wykonania usługi "w 
bryle budynku będącego obiektem budownictwa mieszkaniowego" których powierzchnia użytkowa 
nie przekracza 300 m2 będzie naliczony 8% VAT. Natomiast w przypadku montażu instalacji wraz z 
dostawą niezbędnych komponentów "poza bryłą budynku mieszkaniowego" lub na budynkach 

http://www.lipusz.biuletyn.net/


 

 

których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2  konieczne jest zastosowanie najwyższej stawki 
podatku VAT, czyli 23%.  

 

IV Pozostałe informacje.  
1. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w RPO WP na lata 2014-2020 Gminy Lipusz i 
Nowa Karczma będą ubiegać się o dofinansowanie do  kwoty 1 mln EUR łącznie z instalacjami 
zgłoszonymi przez  Gminy. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według 
kolejności ich składania, aby łączna wartość instalacji nie przekroczyła powyższej kwoty.  

2.Osoby, które spełniają wymagania regulaminu a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w 
przedmiotowym projekcie, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie tylko 
w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu 
na nie spełnianie zapisów przedmiotowego Regulaminu (np. brak wpłaty, braku możliwości 
montażu instalacji ze względów technicznych, lub zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 
oraz innych należności wobec Gminy Lipusz. 

3. Instalacje zamontowane na  budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej w tym agroturystyki oraz działalności gospodarczej a wytworzona przez nie 
energia musi być zużyta  wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.  

4. Budynek, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, nie może posiadać pokrycia 
z azbestu.  

5. Gospodarstwo domowe musi się składać z min 2 osób. 

6. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie ankiety i deklaracji uczestnictwa, 
którą należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku do godz. 15.30 
w Urzędzie Gminy Lipusz(Sekretariat). 
 

 

Załączniki do przedmiotowego Regulaminu:  

1. Ankieta dotycząca zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.  

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.  
 

 

 

 


