
Załącznik nr. 1

do Zarządzenia nr 17/2020

Burmistrza Gminy i Miasta

Janikowo

z dnia 24 luty 2020 r.

Regulamin  uczestnictwa  mieszkańców  gminy  Janikowo  w  projekcie  pn. „Montaż  instalacji

odnawialnych  źródeł  energii  w  budynkach  mieszkalnych  w  gminie  Janikowo”  w ramach

Działania  3.1  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

§ 1

1. Projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie

Janikowo”  (zwany  dalej:  Projektem) dotyczy budowy  mikroinstalacji  fotowoltaicznych

na indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie  gminy Janikowo i  będzie

realizowany  przez  Gminę  Janikowo  -  jako  inwestora  -  w ramach  Działania   3.1  Wspieranie

wytwarzania  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze źródeł  odnawialnych  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Celem Projektu jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy

Janikowo zgodnie z zapisami „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Janikowo na lata

2016-2020” przyjętego uchwałą nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Janikowo z dnia 30 sierpnia 2016 r.

(z późn. zm.), a w efekcie ograniczenie niskich emisji i poprawa jakości powietrza w gminie.

3. Projekt dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wyłącznie na indywidualnych budynkach

mieszkalnych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300m2, należących do osób fizycznych, z

wykorzystaniem  na  potrzeby  mieszkaniowe  (socjalno-bytowe),  nie  związane  z rolnictwem

czy pozarolniczą działalnością gospodarczą. 

4. Gmina Janikowo jako inwestor zapewnia przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz załącznikami, realizację

projektu, rozliczenie projektu oraz zachowanie jego trwałości. 

5. W ramach projektu będą budowane mikroinstalacje fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne wraz

z oprzyrządowaniem) o mocy pojedynczej instalacji nie przekraczającej 10 kW.

6.  Warunkiem  realizacji  Projektu  jest  otrzymanie  przez  Gminę  Janikowo  dofinansowania

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



§ 2

W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, które:

1) Posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej w gminie Janikowo, na której usytuowany jest

indywidualny budynek mieszkalny lub budowany jest nowy indywidualny budynek mieszkalny, który

zostanie oddany do użytkowania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

2) Nie posiadają żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Janikowo;

3)  Zapewnią  wniesienie  wkładu  finansowego  (wkład  własny)  w  realizację  Projektu,  w  tym

sfinansują w całości przygotowanie projektu technicznego dla mikroinstalacji fotowoltaicznej na

należącym do nich indywidualnym budynku mieszkalnym lub na gruncie, który jest własnością

wnioskodawcy i instalacja ta będzie podłączona do nieruchomości opisanej w § 2 punkt  1 zał.

§ 3

1. Warunkiem uczestnictwa mieszkańca w Projekcie jest złożenie w Urzędzie Gminy Janikowo w

terminie naboru określonym w przedmiotowym zarządzeniu Burmistrza Gminy Janikowo: 

1)  Wstępnej  deklaracji  uczestnictwa  w  Projekcie  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  1

do niniejszego Regulaminu; 

2)  Oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  Projektu,

na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1.  Do  mieszkańców,  którzy  złożą  wstępne  deklaracje  uczestnictwa  w Projekcie  i  spełnią  kryteria

formalne uczestnictwa w Projekcie zostanie skierowany projektant wskazany przez Gminę Janikowo.

Mieszkaniec  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  projektantowi  informacji  oraz  dokumentacji

niezbędnej  do  przygotowania  projektu  technicznego  mikroinstalacji  fotowoltaicznej,  w  tym

umożliwienia oględzin indywidualnego budynku mieszkalnego w ustalonym przez strony terminie. 

2.  Mieszkaniec,  który  po  odbyciu  indywidualnych  konsultacji  z  projektantem  wskazanym  przez

Gminę podtrzymuje deklarację uczestnictwa w Projekcie, zleca projektantowi i  finansuje w całości

przygotowanie  projektu  technicznego  mikroinstalacji  fotowoltaicznej  na swoim  indywidualnym

budynku mieszkalnym.

3.  Mieszkaniec,  który  po  odbyciu  indywidualnych  konsultacji  z  projektantem  wskazanym  przez

Gminę zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Urząd

Gminy Janikowo.  

4. Z uwagi na ograniczoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę

dotacji  dla  jednego  projektu  do  maksymalnie  1  000 000  zł,  do uczestnictwa  w Projekcie

zakwalifikowani zostaną mieszkańcy wg kolejności wpływu wstępnych deklaracji uczestnictwa, aż do

wyczerpania limitu 1 000 000 zł dotacji dla jednego projektu. Gmina Janikowo zastrzega sobie prawo



wcześniejszego  zakończenia  naboru  wstępnych  deklaracji  uczestnictwa  w przypadku  wyczerpania

ww. limitu. 

5.  Mieszkańcy,  którzy  z  uwagi  na  limit  określony  w  ust.  4  nie  zostaną  zakwalifikowani

do uczestnictwa w Projekcie, zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności wpływu Wstępnych

deklaracji  uczestnictwa.  Osoby  z  listy  rezerwowej  będą  mogły  zostać  zakwalifikowane

do uczestnictwa  w  Projekcie  w  przypadku  rezygnacji  osób  uczestniczących  w  projekcie  lub

zwiększenia puli środków dotacji.

6.  Zakwalifikowanie  mieszkańca  do  projektu  wymaga  zatwierdzenia  przez  Burmistrza  Gminy

Janikowo.

7.  Z mieszkańcem,  który został  zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie  podpisana zostanie

umowa określająca obowiązki i prawa stron w trakcie realizacji Projektu, w tym wyrażenie zgody

mieszkańca na użyczenie części nieruchomości (indywidualnego budynku mieszkalnego lud działki)

na rzecz realizacji Projektu. 

8.  Warunkiem zawarcia  umowy,  o  której  jest  mowa  w ust.  7,  jest  posiadanie  przez  mieszkańca

projektu technicznego mikroinstalacji  fotowoltaicznej na swoim budynku mieszkalnym lub działce

wraz z potwierdzeniem zapłaty za jego opracowanie. 

§ 5

1.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do sfinansowania w całości kosztów opracowania projektu

technicznego mikroinstalacji fotowoltaicznej dotyczącego jego nieruchomości.

2.  Koszt  opracowania  projektu  technicznego  mikroinstalacji  fotowoltaicznej  na indywidualnym

budynku  mieszkalnym  jest  kosztem  bezzwrotnym  nierefundowanym,  także  w  przypadku  braku

dofinansowania  projektu  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.  W  przypadku  uzyskania  dofinansowania  Projektu  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, uczestnik Projektu wnosi wkład finansowy

w  wysokości  50%  kosztów  montażu  mikroinstalacji  fotowoltaicznej  na  jego  nieruchomości  +

obowiązująca stawka podatku VAT, przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez

Gminę Janikowo w terminie wskazanym przez Gminę Janikowo.

4. Dofinansowaniu nie podlegają koszty eksploatacji i konserwacji wybudowanej w ramach projektu

mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

§ 6

1. Wyboru wykonawcy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu dokonuje Gmina

Janikowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 



2. Właścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej wybudowanej w ramach Projektu w okresie trwałości

Projektu,  tj.  okresie  5  lat  od  wypłaty  ostatniej  transzy  dofinansowania  z Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest Gmina Janikowo.

3.  Gmina  Janikowo  dokonuje  na  okres  trwałości  Projektu  bezpłatnego  użyczenia  mikroinstalacji

fotowoltaicznej wybudowanej w ramach Projektu jego uczestnikowi.

4.  W  okresie  trwałości  Projektu,  mieszkaniec  użytkujący  mikroinstalację  nie  może  dokonywać

żadnych  ingerencji,  ani  istotnych  modyfikacji  mikroinstalacji,  demontować  jej  i  sprzedawać,  jak

również dokonywać jej samodzielnych napraw.

5. Bieżące koszty eksploatacji i konserwacji mikroinstalacji fotowoltaicznej ponosi uczestnik Projektu.

6. Serwis gwarancyjny w okresie trwałości mikroinstalacji fotowoltaicznej egzekwuje od producenta/

wykonawcy mikroinstalacji Gmina Janikowo.

7.  Po  upływie  okresu  trwałości  projektu  mikroinstalacja  fotowoltaiczna przechodzi  bezpłatnie

na własność właściciela nieruchomości (uczestnika Projektu), na której została zamontowana.

8. W przypadku zbycia nieruchomości przed końcem okresu trwałości, wszelkie uzgodnienia zawarte

w niniejszym załączniku obowiązują nowego właściciela. 

§ 7

1.  Mikroinstalacje  fotowoltaiczne  zamontowane  w  ramach  Projektu  zostaną  przyłączone  do sieci

elektroenergetycznej i zaopatrzone w licznik dwukierunkowy.

2.   Rozliczeń  (bilansowania)  oddawanej  do  i  pobieranej  z  sieci  elektroenergetycznej  energii

elektrycznej wyprodukowanej przez mikroinstalację dokonuje z Operatorem sieci uczestnik Projektu –

mieszkaniec. 

§ 8

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

1) Formularz Wstępnej deklaracji uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2.

2)  Formularz  Oświadczenia  o wyrażeniu  zgody na  przetwarzanie  danych osobowych na potrzeby

Projektu - załącznik nr 3.

                                        

                                          

                                       



                                


