
REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW 
W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO 

REALIZACJI PRZEZ GMINĘ  KRAŚNIK W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA 
OZE W LATACH 2016 –2018 

 
 

• INFORMACJE OGÓLNE 
• Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Kraśnik w celu przygotowania wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych, kotłów na biomasę z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 
4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

• Wnioski zbierane będą od osób zainteresowanych  - właścicieli lub użytkowników budynków 
mieszkalnych, zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik do udziału w 
projektach w następującym zakresie: 
 

• Montaż instalacji fotowoltaicznych, 
• Montaż kolektorów słonecznych, 
• Dofinansowanie zakupu kotłów na biomasę (pelet, zrąbki, drewno) 

 
 

• Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy 
Kraśnik i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ 
użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną odsprzedane właścicielom lub użytkownikom 
posesji na własność za kwotę nie wyższą niż 100 zł netto. 

• Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie od 65% do 85 % kosztów 
kwalifikowalnych (kosztów netto). 

• Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od 
pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 

• Gmina Kraśnik dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie naboru 
wniosków.   

• Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie 
Gminy Kraśnik, pokój 10 lub telefonicznie pod nr.  telefonu 81 826 41 65 
 

• TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od  16 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. w 
Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik,  pok. nr 1                            4 w 
godzinach od 08:00 do 15:00. Przy dokumentach przysłanych pocztą liczy się termin nadania. 
 
Wnioski złożone przed albo po powyżej określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

   
    III. INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTACH 
 
 1. Projekt  obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kraśnik 
  

Jest to projekt w zakresie  montażu mikroinstalacji prosumenckich, które produkują   energię     
elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego.  Instalacja fotowoltaiczna 



składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej do montażu urządzenia na 
dachu budynku, okablowania, osprzętu instalacyjnego. 

 
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego  
na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do 
zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i 
wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne 
gospodarstwa domowego (nie mylić z potrzebami gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania 
urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka zamrażarka, telewizor, terma itp. 
Wytworzona energia nie może być przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
Warunki udziału w projekcie: 
 

1) instalacje fotowoltaiczne będą montowane  na tych budynkach mieszkalnych, w których 
roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2.000 kWh, wtedy moc instalacji 
fotowoltaicznej wynosi 2 kW i jest to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w 
ramach projektu. W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji 2,0 kW 2,5kW 
3,0kW 

 
2) połać dachu na budynku mieszkalnym (lub gospodarczym położnym w niewielkiej 
odległości od domu mieszkalnego) powinna być skierowana na południe, a jej nachylenie do 
poziomu nie powinno być mniejsze niż 300 (optymalne 400) oraz posiadać wolną powierzchnię 
niezbędną  do zamontowania paneli fotowoltaicznych. 

 
3) w przypadku jednego licznika w gospodarstwie rolnym, konieczny będzie  montaż 
podlicznika dla   instalacji elektrycznej dla samej części mieszkalnej, 

 
4)dopuszcza się, jeśli pozwolą na to aspekty techniczne i terenowe, montowanie paneli na   
konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych na gruncie.  

 
 
2. Projekt  obejmuje montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik 

 
Kolektory słoneczne służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) użytkowanej w 
gospodarstwie    domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. 

 
 Zestaw składa się z: 

 
 - kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do zamocowania kolektorów      

    słonecznych  
 - zasobnik solarny 
 - zespołu pompowo-sterowniczego 
 - zespołu naczyń wzbiorczych przeponowych wyrównujących ciśnienie powstające  
    w  układzie. 
 - kompletu orurowań  wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją  

  - nośnika ciepła (np. glikol) 
 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby użytkowników zamieszkującym w 
danym  gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na 
budynku bierze się pod uwagę liczbę osób  zamieszkujących w tym budynku. Przewiduje się 
montaż kolektorów słonecznych 2 panelowych do 4 osób i 3 panelowych powyżej 4 osób. 

 



 
Grzałka do podgrzewania wody w zasobniku oraz druga wężownica do dodatkowego źródła 
ciepła stanowią koszt niekwalifikowany i nie wchodzą w skład zestawu kolektorów 
słonecznych. 

 
Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotycząca udziału w projekcie w celu 
zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz  w celu dobrania 
odpowiedniej wielkości instalacji  solarnej. Deklaracja i ankieta są załącznikami do niniejszej 
informacji. 

 
 
 

2. Projekt  obejmuje wymianę kotła na biomasę na terenie Gminy Kraśnik 
 

              Projekt obejmuje dofinansowaniem w 85 % tylko i wyłącznie zakupu pieca na biomasę . 
Zakazuje się przez okres trwałości projektu jakichkolwiek przeróbek w zasilaniu pieca innym 
rodzajem paliwa. Przeróbka na inny rodzaj paliwa skutkować będzie zwrotem 
dofinansowania wraz  z odsetkami. 

 
 

   IV.      KTO MOŻE APLIKOWAĆ 
• osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego 

położonego na terenie Gminy Kraśnik, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane 
będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców, 

• w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić 
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia) co 
będzie warunkiem przystąpienia do projektu 

• osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Kraśnik     
z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. 

 
 
 

  V.     DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE   
          MIESZKAŃCA                                             
   DO PROJEKTU 

 
• Montaż instalacji fotowoltaicznych 

• Ankieta dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 
ogniw fotowoltaicznych 

 
• Montaż instalacji solarnych 

• Ankieta dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 
kolektorów słonecznych 
 

• Zakup kotła na biomasę 
• Ankieta dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie kotła na biomasę 

 
 

UWAGA 
 



• W celu podpisania umowy dotyczącej wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie swej 
nieruchomości na cele projektu, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Kraśnik wraz z 
dowodem osobistym.  

• W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić 
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia) 

 
 

• INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW. 
• Mieszkańcy Gminy Kraśnik mogą aplikować zarówno o zakup i montaż ogniw 

fotowoltaicznych jak i solarów słonecznych lub kotłów na biomasę. Należy jednak wziąć 
pod uwagę możliwości techniczne w tym, w szczególności powierzchnię budynku/ 
nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż urządzenia. Dla przykładu informuje się, 
że instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię około 21 m2. 

• W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o 
dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW 
przy energii słonecznej. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według 
kolejności ich składania, aby łączna moc zgłoszonych przez mieszkańców instalacji nie 
przekroczyła wartości granicznych (2MW), gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze 
względów formalnych. 

• Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone 
są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 

• Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.  
 

• PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA Z 
ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ 
PROJEKTU PREZ GMINĘ KRAŚNIK 
 
Uczestnicy projektu zobowiązują się do podpisania umowy w terminie 10 dni od 
poinformowania przez Urząd Gminy Kraśnik o otrzymaniu dofinansowania, a następnie 
dokonania wpłaty w terminie 5 dni od podpisania umowy szacunkowej kwoty wskazanej w 
załączniku nr 5. 

 
Niepodpisanie umowy  oraz niedokonanie wpłaty w podanym terminie i określonej 
wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją  udziału w projekcie. 
 

• Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane 
na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej 
lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku 
możliwości montażu instalacji ze względów technicznych. 

• Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat. 
• Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę 

Kraśnik. 
 

• ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
2.  Ankieta dotycząca instalacji fotowoltaicznej 
3. Ankieta dotycząca kolektorów słonecznych 
4. Ankieta dotycząca kotłów na biomasę 
5. Informacja o szacunkowych kosztach 
  



 


