
 
                                                                                              
Załącznik  

                                                                                                                    do Zarządzenia nr 0050.382.2022 
                                                                                                                     Prezydenta Miasta Będzina  

                          z dnia 22.09.2022 r. 
 

 
 

Regulamin dla Mieszkańców Miasta Będzina 
dotyczący naboru na listę rezerwową w ramach projektu „Budowa instalacji solarnych do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” 

 
 

§1 Definicje 
 

1. Projekt – przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Miasto Będzin przy dofinansowaniu 
Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”. 

2. Instalacja kolektorów słonecznych – urządzenie służące do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej (CWU), składające się z kolektora, zbiornika dwuwężownicowego oraz 
niezbędnego osprzętu. 

3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych – urządzenie, którego zadaniem jest przemiana energii 
słonecznej w energię elektryczną, wraz z osprzętem pozwalające na odprowadzanie nadwyżki 
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej (system on-grid). 

4. Instalacje solarne – zarówno Instalacje kolektorów  słonecznych oraz Instalacje ogniw 
fotowoltaicznych.  

5. Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem 
wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym Indywidualnego Gospodarstwa 
Domowego, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie oraz zawarła z Miastem 
Będzin umowę uczestnictwa.  

6. Indywidualne Gospodarstwo Domowe – położony na terenie Będzina lokal przeznaczony 
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe (lokal mieszkalny): 

a) w budynku jednorodzinnym wolnostojącym albo 
b) w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej – pod warunkiem, że 

w budynku takim wydzielonych jest nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden 
lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku.  

 
Budynki muszą być zamieszkane, oddane do użytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi ustawy 
Prawo budowlane oraz posiadać aktywne przyłącze energetyczne w taryfie G w ramach 
umowy kompleksowej na moment podpisania umowy uczestnictwa.  
 

 
§2 Cele naboru na listę rezerwową w Projekcie 

 
1. Nabór na listę rezerwową w ramach Projektu prowadzony jest przez Miasto Będzin w związku 

z otrzymanym dofinansowaniem na zakup i montaż Instalacji solarnych w ramach RPO WSL na 
lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.  

2. Lista rezerwowa uczestników tworzona jest celem ciągłości realizacji projektu, a 
Wnioskodawcy z listy rezerwowej mogą wziąć udział w Projekcie w przypadku:  



a) rezygnacji Uczestnika z listy rankingowej 
b) wykluczenia z dalszego udziału w projekcie Uczestnika z listy rankingowej, 
c) Ewentualnych oszczędności w Projekcie, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez 

IZ RPO WSL 2014-2020. 
3. Do udziału w naborze uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, 

użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym Indywidualnego 
Gospodarstwa Domowego. 
 

§3  Informacje o instalacjach solarnych  
 

1. Instalacje ogniw fotowoltaicznych w systemie on-grid: 
a) moc dobrana do miejsca zamontowania Instalacji oraz rzeczywistego rocznego 

zużycia energii elektrycznej, 
b) ustala się następujące parametry Instalacji ogniw fotowoltaicznych:  

- minimalna moc: 2 kWp, 
- maksymalna moc: moc wynikająca z mocy przyłączeniowej Indywidualnego 
Gospodarstwa  Domowego oraz nie większa niż 6,5 kWp (w przypadku dostępności 
trójfazowej instalacji elektrycznej) lub 3,68 kWp (w przypadku wyłącznie jednofazowej  
instalacji elektrycznej), 
- moduły fotowoltaiczne multikrystaliczne o mocy min. 270 Wp (60 ogniw), 
posiadające badania elektroluminescencyjne,  

c) koszt netto oraz brutto instalacji, a tym samym wartość udziału finansowego 
Beneficjenta w Projekcie, będzie zależał od mocy zamontowanej Instalacji  ogniw 
fotowoltaicznych, a także miejsca lokalizacji. Wartość ta zostanie określona przez 
Wnioskodawcę wybranego przez Miasto Będzin w przetargu na realizację wszystkich 
instalacji w Projekcie.  

d) moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej 
wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej.  

2. Instalacje kolektorów słonecznych:  
a) liczba kolektorów słonecznych oraz pojemność zasobnika CWU zostaną dobrane do 
rzeczywistego zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego,  
b) ustala się następujące parametry Instalacji:  
– kolektory płaskie miedziowo-aluminiowe,  
- zasobnik CWU dwuwężownicowy, emaliowany z możliwością instalacji grzałki (ale bez 
niej w zestawie), 
c) koszt netto oraz brutto instalacji, a tym samym wartość udziału finansowego 
Beneficjenta w Projekcie będzie zależała od liczby kolektorów, a także miejsca lokalizacji. 
Będzie on określony przez Wykonawcę wybranego przez Miasto Będzin w przetargu na 
realizację wszystkich instalacji w Projekcie.  
 

§4 Warunki udziału w naborze na listę rezerwową 
 

1. Obowiązują następujące łączne warunki udziału w naborze: 
a) posiadanie potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub 

prawa użytkowania wieczystego do Indywidualnego Gospodarstwa Domowego 
zgłoszonego do Projektu; przy czym w przypadku współwłasności lub 
współużytkowania wieczystego wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na udział w 
naborze i na zawarcie umowy uczestnictwa, 

b) nieruchomość, na której znajduje się Indywidualne Gospodarstwo Domowe zgłaszane 
do Projektu, nie jest wpisana w rejestrze zabytków ani nie jest objęta strefą ochrony 
konserwatorskiej, chyba że do dnia zawarcia umowy uczestnictwa okażą się 



dokumentem zezwalającym na montaż instalacji solarnych wydanym przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

c) nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Będzin, 
d) brak zainstalowania instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych we 

własnym zakresie tj. nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o typ instalacji, który 
jest już zainstalowany w budynku mieszkalnym.  

 
Powyższe kryteria muszą zostać spełnione również na dzień podpisania umowy  
uczestnictwa z mieszkańcem i będą weryfikowane również na tym etapie.  
 

2. W ramach naboru nie mogą być zgłaszane nieruchomości, które zostały już uwzględnione  
w ramach Projektu. 

 
 

§5 Warunki udziału w Projekcie 
 

1. Obowiązują następujące łączne warunki udziału w Projekcie: 
a) Spełnienie wszystkich warunków udziału w naborze,  
b) Dokonanie zgłoszenia udziału w naborze na listę rezerwową,  
c) Zakwalifikowanie się na listę rankingową, 
d) Zawarcie umowy uczestnictwa. 

 
 

§6 Zgłoszenie udziału w naborze na listę rezerwową 
 

1. Zgłoszenia w naborze na listę rezerwową dokonuje się w formie elektronicznej przez stronę 
www.oze.bedzin.pl, zakładka „Zgłoś się”. Na zgłoszenie składa się: 
a) wypełnione zgłoszenie w zakładce „Zgłoś się”, 
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy - zakładka „Uzupełnienie”. 

2. Przedmiotem zgłoszenia może być: 
a) Instalacja ogniw fotowoltaicznych w systemie on-grid, 

3. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na jedno Indywidualne Gospodarstwo 
Domowe. Kolejne zgłoszenia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

4. Zgłoszenia w naborze na listę rezerwową przyjmowane będą od dnia 26.09.2022 r. od godz. 
8:00 do dnia 28.09.2022 r. do godziny 23:59   

5. Każde zgłoszenie elektroniczne otrzyma indywidualny numer ID i potwierdzenie zgłoszenia na 
skrzynkę e-mail.  

6. Zgłoszenia przesłane przed i po terminie określonym w ust. 4 zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia.  

7. Kolejność zarejestrowania zgłoszeń będzie zachowana w numeracji na liście rezerwowej.  
 
 

§7 Przeniesienie zgłoszenia z listy rezerwowej na listę rankingową 
 

1. Przeniesienie z listy rezerwowej na listę rankingową będzie możliwe jedynie: 
a) jeżeli zwolni się miejsce po zgłoszeniu na instalację ogniw fotowoltaicznych, to na listę 

rankingową wpisuje się pierwsze w kolejności zgłoszenie na instalację ogniw 
fotowoltaicznych o tej samej mocy; 

b) jeżeli zwolni się miejsce po zgłoszeniu na instalację kolektorów słonecznych, to na listę 
rankingową wpisuje się pierwsze w kolejności zgłoszenie na instalację kolektorów 
słonecznych o tej samej mocy; 



2. W przypadku, kiedy na liście rezerwowej nie będzie zgłoszenia o dokładnie takiej samej mocy, 
wówczas osoba zgłaszająca, której wybrana moc instalacji jest wyższa od wolnej na liście 
podstawowej będzie miała możliwość zmiany (zmniejszenia) mocy wybranej instalacji  
i przejścia na listę podstawową, z zachowaniem pierwszeństwa według kolejności zgłoszeń. 

3. W przypadku zgłoszenia na oba typy instalacji decydującą wartością będzie moc instalacji PV. 
4. Możliwość przeniesienia zgłoszenia z listy rezerwowej na listę rankingową warunkuje 

pozytywna weryfikacja formalno-techniczna zgłoszenia.  
5. Przedmiotem weryfikacji formalno-technicznej jest: 

a) Spełnianie wszystkich warunków udziału w naborze,  
b) Ustalenie, że powierzchnia, na której będzie montowana Instalacja solarna, nie jest 

pokryta materiałem zawierającym azbest lub strzechą,  
c) Ustalenie, że zapewniono niezacienione miejsce na montaż Instalacji solarnej. 

Minimalny kąt nachylenia płaszczyzny, do której będzie montowana Instalacja solarna: 
0 stopni; maksymalny kąt nachylenia: 60 stopni. Maksymalne odchylenie azymutu od 
kierunku południowego 60 stopni.  

d) Ustalenie, że w przypadku gdy w Indywidualnym Gospodarstwie Domowym 
prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna działalność niezwiązana z celami 
mieszkalnymi – dokonano rozdziału instalacji elektrycznej względnie co. wraz z 
licznikiem energii/licznikiem wody zainstalowany i zaplombowanym przez zakład 
energetyczny/przedsiębiorstwo wodociągowe, jak również Zgłaszający zobowiązany 
jest do niewykorzystywania wytworzonej energii na cele związane z działalnością 
gospodarczą lub inną działalnością niezwiązaną z celami mieszkaniowymi.  

 
6. Miasto Będzin dokonuje weryfikacji zgłoszeń udziału w naborze pod względem spełniania 

wszystkich warunków udziału w naborze oraz pod względem braków formalnych zgłoszeń 
udziału w naborze. Pozytywna weryfikacja nie uchybia prawu Miasta Będzin późniejszego 
wykluczenia zgłaszającego w razie stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków 
udziału w naborze.  W razie negatywnej weryfikacji zgłoszenie zostanie odrzucone.  

7. W przypadku możliwości przeniesienia zgłoszenia z listy rezerwowej na listę rankingową 
Projektu Miasto Będzin zawiadomi zgłaszającego drogą elektroniczną, jednocześnie wzywając 
zgłaszającego do uzupełnienia wymaganych Załączników – dostępnych na stronie 
www.oze.bedzin.pl. 

8. Miejsce na liście rankingowej oraz na liście rezerwowej nie może być przedmiotem zbycia, 
zmiany, przejęcia prawa przez inne osoby. 

9. Umieszczenie na liście rankingowej oraz na liście rezerwowej nie rodzi żadnych praw ani 
roszczeń wobec Miasta Będzin.  

10. Miejsce na liście rankingowej i liście rezerwowej jest dobrowolne i podlega rezygnacji.  
 
 
 

§8 Postanowienia końcowe 
 

1. Miasto Będzin zastrzega sobie dokonywanie zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu. 
Informacja w tym zakresie zostanie umieszona na stronie internetowej Miasta. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się Regulamin dla 
Mieszkańców Miasta Będzin dotyczący naboru w ramach projektu „Budowa instalacji solarnych 
do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Będzina” wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina nr 0050.488.2017  
z dnia 06.12.2017 r. z późn. zm. 

3. Załącznikami  do  niniejszego regulaminu są: 
 



Załącznik nr 1: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WSZYSTKICH WARUNKÓW UDZIAŁU  
W PROJEKCIE  
 
Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEPROWADZENIE OCENY 
TECHNICZNEJ INDYWIDUWALNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ 
FIRMĘ WSKAZANĄ PRZEZ MIASTO BĘDZIN  
 
Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU/NIE PROWADZNIEU DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZWIĄZANEJ Z CELAMI MIESZKALNYMI 
 
Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE, ŻE ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA INSTALACJI SOLARNEJ ZGŁASZANEJ 
DO NABORU NIE PRZEKRACZA RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ DANEGO 
PROSUMENTA, TJ. NIE MOŻE BYĆ PRZEWYMIAROWANA 

 
Załącznik nr 5: ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU  
Z PROJEKTEM  
 
Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁUŻYTKOWNIKA  WIECZYSTEGO  
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W NABORZE I NA ZAWARCIE UMOWY UCZESTNICTWA  
W PROJEKCIE. 
 
Załącznik nr 7: ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU  
Z PROJEKTEM  
 

 
 

 
 
 
 


