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        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2022 

                                     Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

                                                                                         z dnia 25.02.2022 r.  

Regulamin uczestnictwa mieszkańców Miasta Tarnobrzeg 

w planowanym projekcie „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa 

mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój OZE 

 

§ 1 

Pojęcia i definicje 

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

1. Miasto –Miasto  Tarnobrzeg, z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32. 

2. Budynek mieszkalny – budynek wolnostojący, jak też w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej, lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Miasta. 

3. Wnioskodawca– osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego. Jest to Uczestnik w projekcie, który został zakwalifikowany na listę 

podstawową  oraz osoby z listy rezerwowej, które w wyniku zwolnienia miejsc na  liście 

podstawowej zostaną zakwalifikowani do projektu. W przypadku ogłoszenia naboru 

uzupełniającego Wnioskodawcą może być osoba,  która złoży deklarację.  

4. Mikroinstalacja fotowoltaiczna –  zespół urządzeń i instalacji, który przekształca 

promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. 

5. Projekt – przedsięwzięcie polegające na kompleksowym wykonaniu przez Miasto 

mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność/ 

współwłasność Wnioskodawcy. 

6. Deklaracja i Ankieta – dokumenty wymagane do złożenia przez Wnioskodawcę w celu 

zakwalifikowania do udziału w projekcie.  

7. Deklaracja potwierdzająca uczestnictwo w projekcie – dokument wymagany do 

złożenia w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie osób zakwalifikowanych 

do projektu.  

8. Umowa – umowa pomiędzy Miastem  a Wnioskodawcą, ustalająca szczegółowo obowiązki 

stron w zakresie przygotowania i realizacji Projektu, w tym również warunki wykonania  

i eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

9. RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

10. Regulamin – niniejszy regulamin. 

11. Lista podstawowa- lista osób, zakwalifikowanych do projektu w 2016 r.  

12. Lista rezerwowa – lista osób niezakwalifikowanych do projektu w 2016 r., które zgłosiły 

chęć uczestnictwa w projekcie w naborze w 2016/2017r.  

13. Nabór uzupełniający – w przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej oraz 

wyczerpania listy rezerwowej utworzonej w 2016 r. zostanie uruchomiony nabór 

uzupełniający dla nowych uczestników projektu. 

14. Zarządzanie projektem -  koszty dotyczące:  opracowania dokumentacji technicznej dla 

uczestnika projektu, dokumentacji przetargowej, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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ubezpieczenia instalacji oraz obsługi bieżącej projektu.  

 

§ 2 

Informacje ogólne 

 

1. Nabór deklaracji od mieszkańców prowadzony jest przez Miasto Tarnobrzeg  

w celu realizacji  projektu dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w ramach 

Działania 3.1 Rozwój OZE, finansowanego ze środków  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

2. Deklaracje potwierdzające uczestnictwo w projekcie zbierane będą w pierwszej kolejności  

od osób, które w 2016 r. złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie  – tj. właścicieli 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu  Miasta Tarnobrzega. 

3. Składane deklaracje dotyczą  zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.  

4. Liczba Wnioskodawców zakwalifikowanych do programu jest ograniczona ze względu na 

wytyczne programowe i zapisy w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 

2014-2020. Deklaracje będą podlegać ocenie i weryfikacji. Ze względu na ograniczenie co 

do wielkości przedmiotowego projektu– maksymalna moc urządzeń nie może przekroczyć 

wysokości 2 MW zaś maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln  zł.  

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie osób z listy podstawowej, zostanie 

uruchomiony nabór osób z listy rezerwowej.  

6. Przy naborze osób z listy rezerwowej będzie decydować kolejność wpływu ankiet w 

2016 r.  

7. Po wyczerpaniu osób z listy rezerwowej dopuszcza się przeprowadzenie naboru 

uzupełniającego. Informacja o naborze uzupełniającym zostanie zamieszczona na 

stronie www. tarnobrzeg.pl  wraz ze wzorem Deklaracji zał. nr 5. O zakwalifikowaniu 

do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.  

8. Zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 

rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie 

na potrzeby gospodarstwa domowego. 

9. Odbiorcami ostatecznymi mogą być osoby fizyczne w tym prowadzące działalność rolniczą 

lub gospodarczą pod warunkiem, iż wytworzona energia nie będzie wykorzystywana do 

prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej w tym agroturystyki.  

10. Wykonanie Instalacji możliwe jest też na budynkach nowobudowanych pod warunkiem 

złożenia oświadczenia, że budynek zostanie zasiedlony do dnia 31 grudnia 2022 roku. Przed 

montażem instalacji Wnioskodawca będzie zobligowany do  przedłożenia do Urzędu 

Miasta Tarnobrzega kserokopie zgłoszenia o zakończeniu budowy do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

11. Projekt będzie realizowany przez Miasto Tarnobrzeg jedynie w przypadku otrzymania 

dofinansowania z RPO WP 2014-2020.  

12. Poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowanych. 

13. Miasto Tarnobrzeg dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, Wytycznych, dokumentów 

programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 

 

§ 3 



3 
Wersja z dnia 25.02.2022 r. 

Kwalifikowanie do udziału w Projekcie 

 

1. Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji na jeden budynek mieszkalny,  

w którym Wnioskodawca wskazuje montaż  instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z deklaracją 

złożoną w 2016 r.  

2. Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym 

budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja i posiadać dokumenty 

potwierdzające własność (Księga wieczysta, akt notarialny, inny – kserokopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem).  

3. Dane zawarte w deklaracji będą weryfikowane w zakresie zgodności z zapisami ksiąg 

wieczystych i/lub ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wnioskodawca 

zostanie wezwany do wyjaśnienia i przedłożenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny 

do nieruchomości. 

4. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę 

na warunki zawarte w ankiecie i deklaracji.  

5. W przypadku wystąpienia zmian w zakresie własności/ współwłasności, danych personalnych, 

sprzedaży nieruchomości należy o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Tarnobrzega.  

6. W przypadku sprzedaży nieruchomości, która została zgłoszona do projektu w 2016 r., osoba 

zgłaszająca oraz nowy właściciel nie mogą zostać zakwalifikowani do projektu jako 

wnioskodawcy z listy podstawowej.  

7. Wnioskodawca wyraża zgodę na wykonanie fotografii zamontowanej instalacji OZE, a także 

zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany Projekt, włącznie z fotografiami                               

w zbiorze materiałów promocyjnych. w celach związanych z projektem.  

8. Deklaracja potwierdzająca uczestnictwo  dostępna  jest  na stronie internetowej 

www.tarnobrzeg.pl, oraz  w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na 

stanowisku nr 5 Sektor A sala nr 1.  

9. Termin dla osób z listy podstawowej z 2016 r. na złożenie Deklaracji potwierdzającej 

uczestnictwo w projekcie upływa w dniu 18.02.2022 r. Termin będzie mógł ulec zmianie.  

10. W przypadku konieczności uzupełnienia miejsc na liście podstawowej, osoby z listy 

rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie o możliwości przystąpienia do projektu, 

według kolejności zgłoszeń naboru z 2016 r.  

11. Niezłożenie Deklaracji potwierdzającej udział w projekcie skutkować będzie 

wykreśleniem z listy podstawowej, oraz zastosowaniem  §2 pkt 5, §3 pkt 10  oraz §6 pkt 

8.  

12. Termin na złożenie Deklaracji w naborze uzupełniającym zostanie podany  

w komunikacie na stronie www.tarnobrzeg.pl.   

13. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo 

notarialne.  W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada 

więcej niż jednego właściciela dopuszcza się wyznaczenie jednej osoby, która będzie 

reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Miastem. Osoba taka 

będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania 

pozostałych  współwłaścicieli. 

14. W momencie złożenia deklaracji potwierdzającej udział w projekcie Wnioskodawca zostanie 

zarejestrowany. 

http://www.tarnobrzeg.pl/
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15. Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można telefonicznie w Wydziale Rozwoju 

Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Tarnobrzega  tel.: 571 313 710.  

 

§ 4 

Kryteria oceny zgłoszeń i ich wyboru do udziału w projekcie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie przez Wnioskodawcę 

przedstawionych poniżej wymagań:  

a. lokalizacja budynku mieszkalnego objętego wnioskowaną instalacją - na terenie Miasta 

Tarnobrzeg, 

b. brak zaległości wobec Miasta z tytułu podatków i opłat na dzień złożenia wniosku,  

c. złożenie przez Wnioskodawcę deklaracji w terminie  określonym w niniejszym 

regulaminie.  

d. uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek mieszkalny.  

2. Preferencyjnie traktowane będą osoby dotknięte ubóstwem energetycznym tzn.: 

a. gospodarstwo domowe, którego członkowie w dniu złożenia wniosku o objęcie 

projektem parasolowym posiadają  przyznane prawo do: dodatku mieszkaniowego 

i/lub energetycznego, 

b. gospodarstwo domowe, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o objęcie projektem parasolowym otrzymało pomoc  rzeczową w postaci 

opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz  przepisów o 

pomocy społecznej. Dotyczy osób zameldowanych w lokalu / budynku, w którym 

instalowane będzie OZE, 

c. gospodarstwo domowe,  którego członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli 

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), 

d. gospodarstwo domowe, którego członkowie, w dniu złożenia wniosku o objęcie 

projektem parasolowym posiadają  przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 

e.  gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny 

zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

 

§5 

Opis planowanego projektu – montaż  Instalacji fotowoltaicznych 

 

1. Instalacja fotowoltaiczna służy do wytwarzania prądu stałego, który za pomocą falownika 

zostaje przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych, odpowiadających sieci 

publicznej.  

2. W projekcie planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną 

tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna służy do 

zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego, a wytworzona energia 

tel:571
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może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego do zasilania 

urządzeń codziennego użytku.  

3. Moc instalacji fotowoltaicznej o jaką Wnioskodawca będzie mógł się ubiegać to 3kWp. 

4. Szacunkowy koszt instalacji fotowoltaicznej oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie 

zależał od miejsca montażu i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem 

realizacji projektu.  

5. Instalacja fotowoltaiczna może być montowana w sposób zintegrowany z budynkiem 

mieszkalnym, czyli na dachach.   

6. W przypadku technicznych problemów uniemożliwiających montaż instalacji fotowoltaicznej 

na budynku mieszkalnym dopuszcza się montaż instalacji zasilającej budynek mieszkalny  

w sposób nie zintegrowany tzn. obok budynku mieszkalnego na gruncie lub np. na dachu 

garażu. 

7. Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu 

instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej pokrytej eternitem.  

 

§ 6 

Weryfikacja złożonych wniosków 

 

Wybór  uczestników do projektu  nastąpi  według kolejności zgłoszeń tak, aby łączna moc 

instalacji z OZE nie przekraczała 2MWe. Z uwagą , iż złożenie zgłoszenia w pierwszej 

kolejności, nie oznacza, że Uczestnik zostanie zakwalifikowany do projektu. Zgłoszenie musi 

spełnić również wymogi określone w przedmiotowym regulaminie, a także kryteria narzucone 

przez IZ RPO WP. 

1. Po upływie terminu składania deklaracji potwierdzających uczestnictwo w projekcie,  

Miasto przystąpi do weryfikacji złożonych wniosków.  

2. Wnioskodawca, który złożył wymagane dokumenty może zostać wezwany do weryfikacji 

przedstawionych danych i okazania dokumentów.  

3. Po zakończeniu etapu weryfikacji deklaracji potwierdzających uczestnictwo w projekcie 

zostanie ustalona ostateczna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa. 

Wnioskodawcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku gdy:  

a. nie zostanie przekroczona dostępna łączna moc wszystkich wnioskowanych instalacji  

z ostatecznej listy uczestników, która łącznie wynosi 2 MWe (oznacza, to że jeżeli 

łączna moc instalacji Wnioskodawców z listy zakwalifikowanych uczestników po 

weryfikacji będzie niższa niż 2 MWe to różnica ta zostanie wykorzystana dla instalacji 

Wnioskodawców z listy rezerwowej), 

b. środki przewidziane na realizację projektu pozwolą na poszerzenie listy osób 

zakwalifikowanych, 

c. rezygnacji Wnioskodawców zakwalifikowanych z listy głównej, 

d. wykluczenia Wnioskodawcy z listy zakwalifikowanych do projektu. 

4. Po wyczerpaniu osób z listy rezerwowej dopuszcza się przeprowadzenie naboru 

uzupełniającego. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.  

5. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udziału w projekcie chcący wziąć w nim udział, będą 

zobowiązani do współdziałania z Urzędem Miasta Tarnobrzega, w celu przygotowania 

dokumentacji oraz zagwarantowania projektantowi opracowującemu dokumentację 

techniczną dostępu do budynku mieszkalnego, którego dotyczyć będzie instalacja.  
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6. Osoby działające z upoważnienia Miasta  przeprowadzą wizję lokalną możliwości montażu 

instalacji na wskazanych przez Wnioskodawców w deklaracjach budynkach. 

7. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej na 

budynku wskazanym przez Wnioskodawcę w deklaracji, Wnioskodawca zostanie 

wykluczony z udziału w projekcie.  

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i wyczerpaniu osób znajdujących się 

na  liście rezerwowej, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.  

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i wyczerpanej listy rezerwowej, 

uczestnik składający rezygnację, zobowiązany jest do wskazania osoby na zastępstwo.  

W przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami, jakie poniosło Miasto w związku  

z uczestnictwem danego uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie i/lub 

realizacji projektu do momentu jego rezygnacji. 

 

§ 7 

Nabór uzupełniający 

 

1. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej oraz wyczerpania listy 

rezerwowej utworzonej w 2016 r. zostanie uruchomiony nabór uzupełniający.  

2. Informacja o naborze uzupełniającym zostanie zamieszczona na stronie 

www.tarnobrzeg.pl wraz ze wzorem Deklaracji. O zakwalifikowaniu do Projektu 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu w ramach naboru 

uzupełniającego, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji 

Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie 

wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej. 

4. W przypadku budynków będących w trakcie budowy powyższy warunek uznany 

zostanie za spełniony, jeśli wnioskodawca na dzień składania Deklaracji będzie 

zameldowany na terenie miasta i złoży oświadczenie, że na dzień 31 grudnia 2022 r. 

będzie zameldowany pod adresem nieruchomości objętej Projektem (oświadczenie 

będące załącznikiem do Deklaracji). 

 

§8 

Zakwalifikowanie Wnioskodawcy do  udziału w projekcie 

 

Wnioskodawca po przejściu pozytywnej weryfikacji technicznej budynku mieszkalnego  

wyraża zgodę na następujące warunki:  

 

1. Nieodpłatne użyczenie wymaganej powierzchni budynku mieszkalnego do celów projektu tzn. 

montażu elementów instalacji fotowoltaicznej i wykonania wszystkich związanych z tym prac 

na czas realizacji zadania i na okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 lat po dacie jego 

zakończenia określonej w umowie o dofinansowanie projektu.  

2. Podpisanie z Miastem do  dnia 31.03.2022 r. umowy regulującej prawa i obowiązki związane  

z realizacją projektu.  
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3. Przygotowanie budynku mieszkalnego do montażu instalacji, zgodnie  

z zaleceniami przekazanymi przez Miasto lub Wykonawcę, w szczególności do uprzątnięcia 

pomieszczeń i dróg komunikacyjnych na drodze dojścia do budynku z urządzeniami instalacji.  

4. Wykonania wszystkich prac dostosowujących pomieszczenia budynku do montażu elementów 

instalacji fotowoltaicznej na własny koszt.  

5. Udział w szkoleniu w zakresie obsługi i konserwacji instalacji, przeprowadzonym przez 

Wykonawcę oraz potwierdzenia na piśmie uzyskania stosownego przeszkolenia w tym zakresie, 

zapewnienia użytkowania instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w 

otrzymanych instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej oraz Umowie, w tym 

utrzymywania instalacji w należytym stanie i zapewnienia jej sprawnego działania m.in. przez 

prawidłową konserwację urządzeń.  

6. Niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych) zgłaszania Miastu (na 

piśmie  lub pocztą elektroniczną na adres: ogniwa@um.tarnobrzeg.pl ) oraz Wykonawcy 

wszystkich przypadków uszkodzenia, wadliwego działania lub zniszczenia instalacji, jak też 

udzielenia wszelkich wyjaśnień związanych ze wskazanymi okolicznościami.  

7. Umożliwienie Miastu, Wykonawcy i innym podmiotom działającym w ramach projektu dostępu 

do instalacji w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądów, serwisu, napraw i monitoringu 

instalacji.  

8. Zaniechania dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek instalacji, bez uzyskania 

uprzedniej zgody Miasta, udzielonej w formie pisemnej.  

9. Niewykorzystywania instalacji na cele związane z działalnością gospodarczą.  

10. Wykonane instalacje przez okres trwałości projektu (co najmniej 5 lat od zakończenia projektu) 

stanowić będą własność Miasta Tarnobrzeg i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego 

użytkowania Wnioskodawcom .  

11. W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości tj. w ciągu co najmniej 5 lat od 

zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa 

domowego, 

b.  właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem  

i parametrami technicznymi, 

c. niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Miasta 

Tarnobrzeg,  

d.  przeprowadzania za pośrednictwem Miasta przeglądów serwisowych zgodnie  

z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca, 

e. pokrycia kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte 

gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji).  

12. Po upływie okresu trwałości projektu, właścicielem instalacji zostanie Wnioskodawca.  

13. Warunkiem dopuszczenia Wnioskodawcy do udziału w projekcie jest podpisanie umowy 

między Miastem Tarnobrzeg, a Wnioskodawcą oraz wniesienie określonego wkładu własnego 

w pełniej wysokości w terminie wskazanym w umowie. Brak wpłaty wkładu własnego 

powoduje nie przystąpienie do montażu oraz rozwiązanie umowy z Miastem .   

14. Rezygnacja Wnioskodawcy z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej.  

15. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z udziału w projekcie, Miasto nie zwraca złożonych 

dokumentów.  

mailto:ogniwa@um.tarnobrzeg.pl
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§9 

Realizacja projektu 

 

1. Przewidywany okres realizacji projektu to II kw.2022 r., zakończenie  IV kw.2023 r.,  

2. W przypadku zmiany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zasad naboru projektów, dopuszcza się 

możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

3. Efekty projektu przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego  

i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów socjalno-bytowych. 

4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej mieszkaniec musi rozdzielić na 

swój koszt energię na cele mieszkalne i energię na cele dzielności gospodarczej. 

5. Gdy odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się 

zainstalowanie OZE, będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub 

rolniczą, to przekazanie przez Miasto instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy 

ostatecznego będzie możliwe, jako pomoc de minimis. 

6. W przypadku, gdy w okresie realizacji lub trwałości projektu w danym budynku 

Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej (dotyczy to również 

przypadków gdzie jest wyłącznie zarejestrowana działalność gospodarcza), powinien 

zgłosić ten fakt Miastu Tarnobrzeg oraz przedłożyć oświadczenie o osobnym 

opomiarowaniu pomieszczeń w których prowadzona jest działalność.  

 

 

§10 

Szacunkowe koszty udziału w projekcie 

 

1. Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW wynosi  ok. 14 000,00 zł netto. 

2. Ostateczna cena będzie zależała od instalacji i cen z oferty wybranego Wykonawcy. 

3. Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują 

pokrycie następujących kosztów:  

a. od 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji,  

b. podatek VAT od całej wartości urządzenia, 

c. innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem, tj. zarządzanie 

projektem,  

d. kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją 

(np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji),  

e. w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych 

z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność 

dokonania modernizacji istniejących instalacji,  

f. w gestii właściciela/współwłaściciela/użytkownika budynku pozostaje zapewnienie 

w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów), prac 

przygotowawczych, których zakres zostanie podany właścicielowi budynku przez 

osobę dokonującą oceny możliwości instalacji.  

4. Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po 

przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy Projektu przez Miasto 

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

zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski końcowego wniosku o płatność.  

6. Koszt instalacji fotowoltaicznej został oszacowany na podstawie powszechnie dostępnych 

informacji. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne wartości te mogą 

ulec zmianie.  

§11 

Przetwarzanie danych osobowych w Projekcie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 

wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest 

Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, 

adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ankiecie i deklaracji będziemy przetwarzać                            

w następujących celach: 

a. Realizacji wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu 

instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu: „Rozwój instalacji OZE  

w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta 

Tarnobrzega” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój OZE „projekty 

parasolowe”- (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz art.6 ust.1 

lit. e) RODO -(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). W przypadku 

gdyż będziemy przetwarzać dane szczególnej kategorii podstawą ich 

przetwarzania  będzie art.9 ust.2 lit.g) RODO. 

b. Wskazane w ramach RODO artykuły, są wspierane w szczególności przez  

ustawę  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, oraz wymogi 

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 

konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – 

„projekty parasolowe” przyjęty uchwałą Nr 347/6891/21 z dnia 29 grudnia 2021 

mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl
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r. w sprawie zmiany uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 

konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – 

„projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

4. archiwizowania dokumentacji - (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6ust.1 lit.c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych ). 

5. W przypadku gdy będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

jednym lub kilku konkretnych celach ,podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust.1 

lit.a)RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit.a) RODO. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane 

osobowe na rzecz administratora w tym podmioty z którymi administrator zawrze 

umowę na zarządzanie projektem. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty 

zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów 

informatycznych oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, 

podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (ePUAP).  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym 

zakwalifikowania Pani/Pana do udziału i otrzymania wsparcia w Projekcie  o którym 

mowa w pkt.3a). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ich podanie 

ma charakter dobrowolny. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych 

lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2 tabeli). 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez 25 lat 

począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (kat. 

archiwalna A)-zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentacji, a następnie zostaną 

przekazane do Archiwum Państwowego. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja potwierdzająca uczestnictwo w projekcie. 

2. Umowa Użyczenia.  

3. Projekt umowy z odbiorcą ostatecznym. 

4. Deklaracja dla naboru uzupełniającego – edycja 2022  

 

 

  


