
Regulamin udziału właścicieli nieruchomości w programie  

„Zakupu i montażu pomp ciepła do C.W.U. w Gminie Buczek 2020” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020. 
I. Zasady udziału: 

1. Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Buczek będących właścicielami, 

współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości zameldowanymi na pobyt 

stały na terenie gminy, 

a) wnioskodawca programu nie może użytkować pomp ciepła do C.W.U. dotowanej we 

wcześniejszych programach przez Gminę Buczek,  

b) wnioskodawca programu może złożyć tylko jeden wniosek, 

c) na dzień złożenia wniosku uczestnik programu nie może posiadać zaległości w podatkach i 

opłatach na rzecz Gminy Buczek, 

2. Z uwagi na wprowadzony w dniu 23.03.2020 stan epidemii w Polsce deklaracje można 

składać tylko za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: 

przetargi@buczek.org.pl 

Nie będą przyjmowane deklaracje pisemne. 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje data wpływu kompletnego 

wniosku na podany wyżej adres e-mail tj. kompletnie wypełnionej deklaracji (wszystkie 

rubryki) w wersji edytowalnej. Ilość wniosków przyjętych do realizacji będzie 

ograniczona, ze względu na wielkość projektu jaki będzie realizowała gmina (około 10 

szt.). 

3. Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 1.04.2020 r. i będzie trwał do wyczerpania miejsc w 

ilości około 10 szt. lecz nie dłużej niż do 8.04.2020 r. z uwagi na krótki termin zakreślony 

złożeniem wniosku poprzedzonego opracowaniem dokumentacji przez Gminę Buczek do 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. (Decyduje kolejność wpływu wniosku). 

4. Program będzie realizowany przez Gminę Buczek po pozytywnej ocenie złożonego wniosku i 

podpisaniu stosownej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego. 

5. Właściciele, współwłaściciele nieruchomości po zakwalifikowaniu do udziału w programie po 

pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez gminę w Urzędzie Marszałkowskim zostaną 

zaproszeni telefonicznie (w oparciu o podany nr tel. w ankiecie) do podpisania umowy z 

Gminą Buczek.  

6. Gmina zastrzega sobie prawo naniesienia poprawek w złożonych wnioskach. 

II. Warunki udziału: 

1. Pompa ciepła służyć będzie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Użytkownik udostępnia 

miejsce realizacji inwestycji do wykonania inwestycji Gminie Buczek. Użytkownik gwarantuje 

trwałość instalacji związanej z nieruchomością i utrzymanie wybudowanej instalacji przez 

okres min 5 lat od dnia przyznania pomocy. Właścicielem wybudowanej instalacji jest Gmina 

Buczek. 

2. Użytkownik udostępnia nieruchomość w zakresie nie zbędnym do montażu pompy ciepła. 



3. Ciepła woda użytkowa uzyskana z pompy ciepła nie może być używana do celów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej (użytkownik nie może 

być ubezpieczony w KRUS). Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 

obsługiwanego przez pompę ciepła nie może przekraczać 300 m
2
. 

4. Zasady użytkowania instalacji i obowiązki gminy i użytkownika zostaną określone w zawartej 

przez obie strony umowie. Projekt umowy zostanie przygotowany przez Gminę Buczek przed 

rozpoczęciem realizacji inwestycji. Po pięciu latach użytkowania instalacja przechodzi na 

własność użytkownika na zasadach określonych w zawartej umowie. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do udostępnienia terenu i wybudowanej instalacji w celu kontroli 

przez instytucje kontrolne finansujące projekt. 

6. Warunkiem realizacji inwestycji zgłoszonej do udziału w projekcie jest wniesienie pełnego 

udziału finansowego w kwocie 1000,00 zł plus VAT przez użytkownika do dnia podpisania 

umowy z Gminą Buczek. Należność ta będzie wnoszona po podpisaniu umowy przez 

Użytkownika instalacji z Gminą Buczek. 

7. Deklaracja /wniosek/ udziału w programie jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, 

zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Buczek 

 

 

 

  Zatwierdzam  : 

 

Buczek  ………………………………….  ……………………………………. 


