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Zmiana regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: 

 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na 
potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce” 

 
§ 1 

 
Na podstawie § 8 regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 
domowych w Gminie Kroczyce” realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) wprowadza się 
następujące zmiany w przedmiotowym regulaminie: 
 
W § 5 Warunki udziału w Projekcie ust. 1 k)  oraz ust. 2 w brzmieniu: 
 

1. Warunkiem udziału jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika projektu 
następujących kryteriów: 

k) w budynku, w którym zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna uczestnik 
projektu zapewni: 
(…) 

 na dachu o konstrukcji z dowolnego materiału innego niż wyroby zawierające 
azbest i słoma lub elewacji skierowanej na południe +/- 45º – niezacienioną, 
jednolitą wolną powierzchnię do zabudowy paneli fotowoltaicznych1: 
- min. 14 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW (tak by zmieściła 8 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy);  
- min. 21 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW (tak by zmieściła 12 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy); 
- min. 28 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW (tak by zmieściła 16 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy); 
- min. 35 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW (tak by zmieściła 20 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy); 
Uwaga! 
Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków mieszkalnych, 
których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest, czy słomą. Właściciele 
takich budynków mogą wziąć udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed 
podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na inne. Wymiana pokrycia dachowego musi 
zostać zakończona nie później niż przed terminem podpisania w/w umowy. 
 

 jeżeli nie dysponuje ww. powierzchnią na dachu i /lub elewacji zapewni 
identyczną wolną powierzchnię do posadowienia konstrukcji wsporczej na 
gruncie w pobliżu budynku (do 10m od budynku) – w miejscu nie zacienionym; 
(…) 

                                                           
1
 Na wolnej powierzchni nie mogą znajdować się kominy, wyciągi, anteny, wywiewki czy jakiekolwiek urządzenia. 
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2. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski osób, dla których właściwym do 
składania zeznań podatkowych jest Urząd Skarbowy w Zawierciu, a ich miejsce 
zamieszkania znajduje się na terenie Gminy Kroczyce. 

 
Ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: 

 
1. Warunkiem udziału jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika projektu 

następujących kryteriów: 
l) w budynku, w którym zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna uczestnik 

projektu zapewni: 
(…) 

 na dachu o konstrukcji z dowolnego materiału innego niż wyroby zawierające 
azbest i słoma lub elewacji skierowanej na południe +/- 45º – niezacienioną, 
jednolitą wolną powierzchnię do zabudowy paneli fotowoltaicznych2: 
- min. 14 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW (tak by zmieściła 8 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy);  
- min. 21 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW (tak by zmieściła 12 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy); 
- min. 28 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW (tak by zmieściła 16 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy); 
- min. 35 m² dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW (tak by zmieściła 20 paneli 
o wymiarach około 1,7 x 1,0 m każdy); 
Uwaga! 
Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków mieszkalnych na 
dachach pokrytych materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest, czy słomą. Właściciele takich 
budynków mogą wziąć udział w Projekcie, o ile montaż instalacji możliwy jest na elewacji lub na 
wolnej powierzchni przeznaczonej do posadowienia konstrukcji wsporczej na gruncie w pobliżu 

budynku, bądź też pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed podpisaniem umowy 

uczestnictwa w projekcie, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
wymienią pokrycie dachowe na inne. Wymiana pokrycia dachowego musi zostać zakończona nie 
później niż przed terminem podpisania w/w umowy. 
 

 jeżeli nie dysponuje ww. powierzchnią na dachu i /lub elewacji zapewni 
identyczną wolną powierzchnię do posadowienia konstrukcji wsporczej na 
gruncie w pobliżu budynku (do 10m od budynku) – w miejscu nie zacienionym; 
(…) 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają wnioski osób, dla których właściwym do 
składania zeznań podatkowych jest Urząd Skarbowy w Zawierciu, a ich miejsce 
zamieszkania znajduje się na terenie Gminy Kroczyce. 

 
 
W § 7 Warunki do zakwalifikowania do projektu ust. 6 w brzmieniu: 
 
6. Dla deklaracji złożonych po upływie terminu wskazanego w § ust. 3 oraz uczestników 
projektu, którzy spełnią warunki określone w §5 ust.1, a dla których właściwym do składania 

                                                           
2
 Na wolnej powierzchni nie mogą znajdować się kominy, wyciągi, anteny, wywiewki czy jakiekolwiek urządzenia. 
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zeznań podatkowych nie jest Urząd Skarbowy w Zawierciu powstanie lista B – lista 
rezerwowa.  
 
Ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: 
 
6. Dla deklaracji złożonych po upływie terminu wskazanego w § ust. 3 oraz uczestników 
projektu, którzy spełnią warunki określone w §5 ust.1, a dla których właściwym do składania 
zeznań podatkowych nie jest Urząd Skarbowy w Zawierciu lub miejsce zamieszkania nie 
znajduje się na terenie Gminy Kroczyce powstanie lista B – lista rezerwowa.  

 
§ 2 

 
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian. 
 


