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Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru oraz 

realizacji projektu pn. „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach 

jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”. 

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to Gminę Dąbrowa Górnicza. 

3) Projekcie – rozumie się przez to planowane przedsięwzięcie, polegające na zakupie i montażu 

ekologicznych, indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) IOK – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której składany 

będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Dąbrowa Górnicza (konkurs 

RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21). 

5) Audycie określającym zapotrzebowanie w ciepło budynku – rozumie się przez to ocenę 

energetyczną nieruchomości, której celem jest określenie mocy nowego źródła ciepła oraz 

planowanego efektu ekologicznego. 

6) Potencjalnym Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą prawo do 

dysponowania nieruchomością zabudowaną: będącą właścicielem / współwłaścicielem/ 

użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem wieczystym nieruchomości (w której ma być 

wykonane nowe źródło ciepła), położonej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. 

7) Uczestniku – rozumie się przez to osobę zakwalifikowaną do projektu. 

8) Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – rozumie się przez to budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.  Lokal mieszkalny - należy przez to rozumieć 

samodzielny, fizycznie wydzielony lokal, przeznaczony na stały pobyt ludzi i służący zaspokajaniu 

ich potrzeb mieszkaniowych. 

9) Deklaracji udziału w projekcie – rozumie się przez to oświadczenie Mieszkańca o woli 

przystąpienia do udziału w projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi 

informacje na temat preferowanej instalacji. 

10) Weryfikacji technicznej – rozumie się przez to ocenę energetyczną budynku mieszkalnego 

polegającą na sprawdzeniu możliwości montażu zgłoszonego do projektu nowego źródła ciepła 

oraz w efekcie, opracowaniu dokumentacji technicznej.  

11) Efekcie ekologicznym – rozumie się przez to zmianę w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 

środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących 

przedmiotem inwestycji. 

12) Instalacji c.o. – rozumie się przez to instalację centralnego ogrzewania. 

13) Dokumentach zgłoszeniowych – rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w § 17 

ust. 1 Regulaminu.  

14) Istniejącym źródle ciepła – rozumie się przez to niskowydajne i nieekologiczne źródło ciepła – 

kocioł na paliwo stałe będący źródłem grzewczym  instalacji  centralnego  ogrzewania  (c.o.),  które 

nie spełnia standardów niskoemisyjnych (tj. źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-

EN 303-5:2012 oraz urządzenia bezklasowe) nie  spełniający  wymagań w zakresie granicznych 

wartości emisji zanieczyszczeń i sprawności cieplnej oraz inne źródła ciepła z możliwością 

spalania odpadów stałych służące do ogrzewania budynku. 

15) Nowym źródle ciepła – rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła - pompy 

ciepła typu powietrze-woda do c.o. wraz z c.w.u. lub pompy ciepła typu powietrze-powietrze do c.o. 

wraz z c.w.u. spełniające wymogi, określone w niniejszym Regulaminie.  

16) Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny 

standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w 

pkt I lub II.  

− budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej wymienione 
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prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych 

budynku:  

1) docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;  

2) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach 

zewnętrznych budynków;  

− II. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej 

niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1  

Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu 

elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub 

dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat 

energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji. W ppkt I. 2) 

wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w 

przegrodach zewnętrznych budynku. Oznacza to, że prace/przedsięwzięcia wskazane w pkt 1), 

uwzględniając powyższe wyjaśnienie, oraz w pkt 2) należy traktować łącznie, i że stanowią one 

minimalny zakres termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard 

efektywności energetycznej. 

17) Przedsięwzięcie niskoemisyjne – tu: przedsięwzięcia, których przedmiotem jest przygotowanie i 

realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych 

ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających 

wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj. wymiana 

źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz urządzeń 

bezklasowych) 

18) Trwałość projektu – czas, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymywania 

mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co 

oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia realizacji projektu przez Gminę Dąbrowa Górnicza, tj. od dnia wpływu ostatniej 

transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem 

komunikatu na stronie https://www.dabrowa-gornicza.pl/ o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu 

trwałości projektu.  

 

 

Rozdział 1.  

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Celem Gminy Dąbrowa Górnicza jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste 

powietrze,  Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs (Nabór nr.: RPSL.04.06.01-IZ.01-

24-403/21) 

§ 2.1. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztów 

netto kwalifikowalnych. 

§ 3.1. Projekt realizowany będzie wyłącznie przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację 

ze środków  RPO  WSL  na  lata  2014-2020  i  podpisania  z  IOK  umowy o dofinansowanie. 

§ 4.1. Gmina Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

§ 5.1. Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać: 

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 295 69 18,  

2) wysyłając e-mail na adres: ekologia@dg.pl  

§ 5.2. Informacje dotyczące zagadnień technicznych dotyczących wymiany źródła ciepła można 

uzyskać wysyłając e-mail na adres: k.lipka@semperpower.pl  

 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/
mailto:ekologia@dg.pl
mailto:k.lipka@semperpower.pl
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Rozdział 2.  

Opis planowanego projektu 

§ 6.1. Gmina Dąbrowa Górnicza, jako wnioskodawca wystąpi do IOK z wnioskiem o dofinansowanie 

projektu polegającego na wymianie systemów grzewczych c.o. w zgłoszonych do projektu 

budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy, na systemy ekologiczne, w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze,  Poddziałanie 

4.6.1. Czyste powietrze – konkurs (Nabór nr.: RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21). 

§ 7.1. Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych spalających 

paliwa opałowe stałe na powietrzne pompy ciepła typu powietrze woda do c.o. wraz z c.w.u., 

pompy ciepła typu powietrze-powietrze do c.o. wraz z c.w.u. wraz z wykonaniem wewnętrznej 

instalacji w obrębie kotłowni, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 

ogrzewania, wraz z demontażem istniejącego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

2.  Wymiana systemów grzewczych c.o., o której mowa w § 7.1 obejmuje trwałą likwidację starych 

źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i ich 

zmianę na nowe źródła ciepła. 

3.  Wybrany wykonawca zobowiązany jest zdemontować / trwale odłączyć istniejący kocioł od 

instalacji grzewczej, a także przedstawić protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu 

nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania nowego źródła ogrzewania. 

4.  Wsparcie dotyczy tylko budynków mieszkalnych jednorodzinnych, charakteryzujących się 

minimalnym standardem efektywności energetycznej (por. Słownik pojęć) lub poddanych 

termomodernizacji w terminie umożliwiającym zakończenie projektu. Termin na wykonanie 

działań termomodernizacyjnych nie może być późniejszy niż 31.12.2021 r. 

5.  Wybrany system ogrzewania musi technicznie uniemożliwić spalanie materiałów 

nieprzeznaczanych do tego celu. 

 

Rozdział 3. 

Warunki i ograniczenia 

§ 8.1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie karty inwentaryzacji przez 

Potencjalnego Uczestnika  oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie weryfikacji technicznej 

budynku oraz źródła ciepła. 

2.  Dopuszcza się przeprowadzenie weryfikacji zdalnej w budynkach mieszkalnych w których 

Potencjalny Uczestnik przebywa na kwarantannie. 

3.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod 
warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez 
wykorzystywania składników nieruchomości) i energia uzyskana z nowego źródła ciepła 
zamontowanego w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

4.  Potencjalny Uczestnik ma prawo zgłosić jedną nieruchomość do udziału w projekcie.  

5.  Wraz ze złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, Potencjalny Uczestnik wyraża zgodę  na 

przeprowadzenie weryfikacji technicznej obiektu i opracowanie na podstawie wypełnionej przez 

niego karty inwentaryzacji, audytu określającego zapotrzebowanie budynku w ciepło, przez 

specjalistyczną firmę zewnętrzną, rekomendowaną i wybraną przez Gminę Dąbrowa Górnicza. 

6.  Audytor określa dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego oraz inne parametry nowego 

źródła ciepła.  

7.  W przypadku wykazania, że badany budynek nie spełnia minimalnego standardu efektywności 

energetycznej: 

1) Weryfikacja techniczna wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia procesu 

modernizacji energetycznej budynku i określi jej potencjalny zakres. Potencjalny 

uczestnik zobowiąże się przeprowadzić modernizację energetyczną budynku, na 

własny koszt, w terminie do 31.12.2021 r. 



6 

2) Potencjalny Uczestnik projektu, w którego budynku, w wyniku weryfikacji technicznej, 

zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji 

energetycznej zostanie powiadomiony przez Gminę Dąbrowa Górnicza o konieczności 

złożenia oświadczenia dotyczącego przeprowadzenia termomodernizacji budynku. 

Wzór oświadczenia zostanie udostępniony na stronie internetowej 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/. 

§ 9.1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez Potencjalnego Uczestnika, w terminie 

określonym w § 17 ust.3 Deklaracji udziału w projekcie, według przyjętego wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z wymaganymi załącznikami. 

§ 10.1 Obowiązkiem Mieszkańca jest zapewnienie stałego i działającego łącza internetowego w 
miejscu posadowienie instalacji gwarantującego w okresie trwałości projektu poprawnie 
działający system monitorowania instalacji, prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Górnicza. 

§ 11.1. Nowe źródło ciepła musi charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE. 

§ 12.1. Dofinansowania nie przyznaje się na wymianę istniejącego ekologicznego systemu 

ogrzewania: 

1) zasilanego paliwem stałym, spełniającego wymagania normy PN-EN 303–5:2012 w 

zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń i sprawności cieplnej (kotły na 

paliwo stałe 4, 5 klasy) 

2) zasilanego paliwem gazowym, 

3) zasilanego paliwem olejowym, 

4) zasilanego energią elektryczną, 

5) zasilanego z sieci ciepłowniczej (jeśli dotyczy) 

6) urządzenia odnawialnego źródła energii, 

2.  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych. 

3.  Dofinansowaniu nie podlegają instalacje źródeł ciepła w budynkach nowo wybudowanych 

oddanych do użytkowania nie później niż do końca 2018 r. lub będących w trakcie budowy (tj. 

nie oddanych do użytkowania), w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła. 

 

Rozdział 4. 

Koszty instalacji nowego źródła ciepła 

§ 14.1. Koszty kwalifikowalne obejmują demontaż starych nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/ 

urządzeń grzewczych łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności 

ekologicznej (zakup i montaż pompy ciepła) wraz z wykonaniem instalacji, niezbędnej do 

włączenia w istniejący system ogrzewania i prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 

ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.  

2.  Potencjalni Uczestnicy składając komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują 

pokrycie następujących kosztów: 

1) co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i montażu instalacji nowego 

źródła ciepła (z pochodnymi); 

2) podatku VAT: 

• dla budynków o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2 przewidywana 

stawka podatku VAT 8%, 

• dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2 przewidywana 

stawka podatku VAT 8% tylko do części kwoty wpłaty Mieszkańca 

odpowiadającej udziałowi 300 m2 w całkowitej powierzchni użytkowej budynku 

mieszkalnego oraz stawka podatku VAT 23% do pozostałej części kwoty wpłaty 

Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie. Szacowana wysokość wpłaty 

Mieszkańca obliczana będzie indywidualnie. Powyższe zgodne jest z zapisami 

art. 41 ust. 12c i ust. 2, z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106). 

3) innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/
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eksploatacją instalacji nowego źródła ciepła; 

4) kosztów naprawy w przypadku uszkodzeń instalacji nowego źródła ciepła nie jest 

objętych gwarancją (w tym celowego lub nieumyślnego uszkodzenia powstałego w 

wyniku niewłaściwej eksploatacji);  

5) kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. poza obrębem kotłowni (np. grzejniki, 

termostaty). 

3.  Ostateczna wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona po 

przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę 

Dąbrowa Górnicza. 

4.  Będzie pobierana zaliczka na poczet wkładu własnego w wysokości 2.000,00zł po wybraniu 

projektu do dofinansowania przez IOK.  

5.  Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po 

odbiorze i przekazaniu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pełnej dokumentacji 

zrealizowanej instalacji.   

 

Rozdział 5. 

Osoby uprawnione do składania dokumentów zgłoszeniowych 

§ 15.1. Zgłoszenia o dofinansowanie projektu polegającego na wymianie systemów grzewczych c.o. 

na systemy ekologiczne mogą składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami/ 

współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/ współużytkownikami wieczystymi) 

nieruchomości zabudowanej – domu mieszkalnego jednorodzinnego, położonej na terenie 

Gminy Dąbrowa Górnicza, spełniające łącznie poniższe warunki: 

1) efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych 

uczestników; 

2) dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie 

§ 16.1. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością: 

1) własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel; 

2) współwłasność – dopuszcza się możliwość złożenia i podpisania kompletu 

dokumentów przez jednego współwłaściciela (współużytkownika wieczystego), po 

przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaścicieli 

(współużytkowników wieczystych).; 

3) użytkowanie wieczyste - dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie użytkownik 

wieczysty; 

4) współużytkowanie wieczyste - wszyscy współużytkownicy muszą podpisać dokumenty 

zgłoszeniowe. 

§ 17.1. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Gmina 

Dąbrowa Górnicza zastrzega, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w 

projekcie, a Potencjalni Uczestnicy składając dokumenty zgłoszeniowe zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności, w tym również obciążeni kosztami, jakie poniosła Gmina w związku  z 

bezprawnym uczestnictwem danego Uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie 

i/lub realizacji projektu. 

 

Rozdział 6. 

Rodzaj termin i miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych 

§ 18.1. Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest złożenie kompletu 

dokumentów zgłoszeniowych prawidłowo podpisanych przez osoby posiadające prawo  do 

dysponowania nieruchomością, zgodnie z § 15 ust. 1, położoną na terenie Gminy Dąbrowa 

Górnicza: 

1) wypełnionej deklaracji udziału w projekcie 

2) ankiety dotyczącej danych o budynku, 
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3) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk 

z księgi wieczystej, akt własności, umowa lub inne dokumenty z których wynika tytuł do 

dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu), 

4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

2.  Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia również innych niezbędnych dokumentów 

wymaganych przez IOK/Gminę Dąbrowa Górnicza do prawidłowej procedury aplikowania o 

środki na realizację projektu.  

3.  Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 

25.03.2021 roku do 14.04.2021 roku.  

4.  Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać: 

przesyłką pocztową lub kurierem na adres Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 

21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania 

w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej” (decyduje data wpływu do Urzędu). 

5.  W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dopuszcza się możliwość 

złożenia i podpisania kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela 

(współużytkownika wieczystego), po przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez 

pozostałych współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych). 

6.  Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub, poza 

powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane. 

 

Rozdział 7. 

Wybór Uczestników projektu 

§ 19.1. Ze względu na limit środków finansowych, liczba uczestników zakwalifikowanych do projektu 

na listę podstawową jest ograniczona. Przewiduje się montaż do 100 instalacji.  

2.  W przypadku przekroczenia 100 złożonych deklaracji udziału w projekcie urząd przeprowadzi 

losowanie w celu ustalenia listy podstawowej.  

3.  Pozostałe deklaracje zostaną przeniesione na listę uzupełniającą, dobór uczestników będzie 

odbywał się w drodze losowania.  

4.  Na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych zostanie sporządzona lista osób, 

których budynki zostaną poddane weryfikacji technicznej – ocenie energetycznej, stanowiącej 

podstawę udziału w projekcie. 

5.  Potencjalni Uczestnicy, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników 

projektu, zostaną zapisane na listę uzupełniającą i wezmą udział w projekcie w przypadku 

rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie. 

6.  Każdemu Potencjalnemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa zostanie nadany 

numer ewidencyjny, który będzie służył do identyfikacji wnioskodawców na dalszym etapie 

weryfikacji oraz podczas publikacji listy zakwalifikowanych deklaracji. 

Numer ewidencyjny zostanie przesłany do mieszkańca przez wiadomość e-mail. 

7.  Podstawowa lista uczestników projektu oraz uzupełniająca lista uczestników projektu zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Górnicza https://www.dabrowa-

gornicza.pl/.  

8.  Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w realizacji projektu zostanie wykreślony z podstawowej 

listy uczestników projektu. 

Rozdział 8. 

Procedura postępowania po otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 na 

realizację projektu 

§ 20.1. Po pozytywnej ocenie merytorycznej i informacji o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy 

Dąbrowa Górnicza, zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy zostaną wezwani do 

podpisania z Gminą umowy uczestnictwa w projekcie, dotyczącej ustalenia stron, wzajemnych 

zobowiązań pod względem organizacyjnym i finansowym, a także do złożenia ewentualnych 

dodatkowych dokumentów i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/
https://www.dabrowa-gornicza.pl/
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projektu. 

2.  Koszt brutto instalacji nowego źródła ciepła oraz koszt partycypacji Uczestnika projektu będzie 

zależał od rodzaju i mocy zamontowanej instalacji nowego źródła ciepła. 

3.  Uczestnik zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości i na warunkach określonych w 

umowie uczestnictwa, która będzie zawierać szacunkowe koszty. Przewidywany termin 

podpisywania umów projektowych  to I kwartał 2022 roku, przy czym termin ten uzależniony 

jest od procedury oceny projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację 

przez IOK. O konkretnym terminie i wysokości wpłaty Uczestnicy zostaną poinformowani 

pisemnie przez Wnioskodawcę. 

4.  Nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości, 

będzie równoznaczne z rezygnacją z jego udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy 

uczestnictwa w projekcie. 

5.  Zamontowane instalacje do zakończenia trwałości projektu będą: 

1) stanowiły własność Wnioskodawcy i przez ten czas zostaną użyczone Uczestnikom; 

2) ubezpieczone przez Gminę Dąbrowa Górnicza; 

3) objęte gwarancją. 

6.  Uczestnik, który nie przeprowadzi w terminie do 31.12.2021r. modernizacji energetycznej 

budynku, zostanie wykreślony z listy uczestników projektu. 

 

Rozdział 9. 

Przetwarzanie danych osobowych w projekcie 

§ 21.1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji, 

na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Gminę Dąbrowa Górnicza jak również IOK. 

2.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza siedzibą w 

Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez 

Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora 

Ochrony Danych: e-mail: iodo@dg.pl,  tel. (32)295 68 25 

3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w 

projekcie. 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 22.1. Potencjalny Uczestnik przystępując do projektu wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2.  Potencjalny Uczestnik przystępując do projektu ma obowiązek aktywnego pozyskiwania 

wszelkich informacji związanych z jego realizacją, które może uzyskać: 

1) na stronie internetowej Gminy https://www.dabrowa-gornicza.pl/,  

2) w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej osobiście, telefonicznie, lub przy pomocy 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

Rozdział 11. 

Załączniki do regulaminu 

1. Deklaracja udziału w projekcie; 

2. Ankieta dotycząca instalacji nowego źródła ciepła; 

3. Pełnomocnictwo. 

4. Wzór umowy użyczenia nieruchomości. 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/

