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Regulamin uczestnictwa w Projekcie (nabór dodatkowy) 
„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury  

na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  
dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021  

w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat 

  

§ 1 

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:  

1. Projekt – projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany 
klimatu” Obszar programowy: Klimat, przygotowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, obejmujący 
zasięgiem teren gmin – Partnerów Projektu; 

2. Lider Projektu – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki; 

3. Partner Projektu – Gminy: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, 
Miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków; 

4. Mieszkaniec – wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości 
położonej na terenie Gminy, na której ma zostać zamontowany Zestaw lub osoba/osoby 
posiadająca/posiadające prawo do dysponowania tą nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia 2028 
roku; ostateczny odbiorca wsparcia –beneficjent końcowy Projektu; 

5. Gmina – Gmina będąca Partnerem Projektu, właściwa terytorialnie dla Mieszkańca; 

6. Urząd – Urząd Gminy/Miasta właściwej/ego terytorialnie dla danego Mieszkańca; 

7. Gospodarstwo domowe – zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, w większości 
połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny; do gospodarstw domowych zalicza się również 
osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się; osoby samotne, utrzymujące się 
samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe; 

8. Zestaw – dekoracyjny zbiornik naziemny na deszczówkę, wykonany z materiału odpornego na 
promieniowanie UV, o pojemności 650 l (± 50 l), wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz 
rozprowadzania zgromadzonej wody dla gospodarstw domowych Mieszkańców, tj: 

− zestawem przyłączeniowym do rury spustowej, 

− pompą ogrodową o mocy min. 600 W, o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 3000 l/h, wraz 
z wężem ssawnym, 

− wężem ogrodowym długości 25–30 m, kompatybilnym z pompą i zraszaczem pistoletowym, 

− zraszaczem pistoletowym; 

9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie;  

10. Deklaracja – oświadczenie Mieszkańca o woli przystąpienia do udziału w Projekcie, w formie pisemnej, 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu; 
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11. Trwałość Projektu – utrzymywanie Zestawu wykonanego w ramach Projektu w niezmienionym stanie 
technicznym, w tym niemożność zmiany miejsca Zestawu, oraz wykorzystywanie Zestawu zgodnie z jego 
przeznaczeniem przez okres 3 lat od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego dla Projektu; 

12. Umowa – dokument określający wzajemne prawa i obowiązki Gminy i Mieszkańca w zakresie związanym 
z dostawą i montażem Zestawu w ramach Projektu na nieruchomości Mieszkańca i stanowiący wiążące 
zobowiązania Stron. Umowa zostanie podpisana po rozpoczęciu realizacji Projektu. Gmina powiadomi 
Mieszkańców o konieczności jej podpisania.  

§ 2  

Informacje ogólne 

1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do łagodzenia zmian klimatu 
i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim i wiejskim, retencji wody deszczowej na obszarze Gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej. 

2. W związku z uzyskaniem przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki dofinansowania dla Projektu ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, 
Obszar programowy: Klimat, Lider we współpracy z Gminami – Partnerami Projektu przystępuje do realizacji 
Projektu. 

3. Realizacja i rozliczenie Projektu ma zostać zakończone do dnia 30.04.2024 r. 

4. Zakres rzeczowy Projektu w części realizowanej na nieruchomościach Mieszkańców obejmuje dostawę 
i montaż naziemnych zbiorników na wodę opadową (deszczówkę) wraz z urządzeniami do rozprowadzania 
zgromadzonej wody na potrzeby gospodarstw domowych Mieszkańców, niezwiązanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

5. Uczestnictwo Mieszkańca w Projekcie jest dobrowolne.  

§ 3  

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest:  

1) lokalizacja nieruchomości Mieszkańca, na której wykonany ma być Zestaw, na terenie Gminy;  

2) uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonany ma być Zestaw – własność/współwłasność 
lub posiadane prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2028 roku 
potwierdzone w formie pisemnej; w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, umowa powinna 
zawierać klauzulę, że nie może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia 2028 roku. W przypadku, gdy 
Mieszkaniec jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, może złożyć Deklarację 
przystąpienia do Projektu tylko na jedną nieruchomość. W przypadku nieruchomości, których 
współwłaścicielami jest kilka osób, wszystkie te osoby muszą być łącznie Stroną Umowy z Gminą. 
W takim przypadku wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy współwłaściciele, zgodnie z art. 370 
Kodeksu cywilnego, zaciągają solidarnie. Dalsze postanowienia Regulaminu dotyczące Mieszkańca 
stosuje się w takim przypadku do wszystkich współwłaścicieli;  
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3) złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Projektu (nabór 
dodatkowy) w terminie od 8 do 15 marca 2023 r. w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter) w godzinach pracy urzędu. Mieszkaniec nie może złożyć Deklaracji 
dotyczących różnych Gospodarstw domowych. Deklaracja powinna zawierać dane wszystkich 
Mieszkańców mających prawo do dysponowania nieruchomością, na której wykonany ma być Zestaw 
i powinna być przez wszystkich podpisana;  

4) podpisanie z Gminą Umowy uczestnictwa w Projekcie; 

5) nieodpłatne udostępnienie Gminie przez Mieszkańca w okresie realizacji Projektu oraz Trwałości 
Projektu miejsca, w którym zlokalizowany będzie Zestaw;  

6) dokonanie wpłaty Mieszkańca na rachunek bankowy Gminy wskazany w Umowie, w wysokości i terminie 
w niej określonych. 

2. O zakwalifikowaniu Mieszkańca do uczestnictwa w Projekcie decyduje data i czas złożenia prawidłowo 
wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Projektu we właściwym terytorialnie dla Mieszkańca Urzędzie 
Gminy/Miasta. Deklaracje złożone wcześniej będą kwalifikowały Mieszkańców do uczestnictwa w Projekcie 
w pierwszej kolejności, Deklaracje złożone później będą kwalifikowały Mieszkańców do uczestnictwa 
w Projekcie w dalszej kolejności, do czasu zakwalifikowania do Projektu Mieszkańców w ilości odpowiadającej 
liczbie Zestawów zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu w danej Gminie. Deklaracje przystąpienia do 
Projektu złożone po tym czasie będą umieszczane na liście rezerwowej według takiej samej kolejności. 
W przypadku późniejszej rezygnacji Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu, kwalifikowani do Projektu 
i zapraszani do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie będą Mieszkańcy z listy rezerwowej wg kolejności 
wpisu na tę listę. Kolejność zakwalifikowania Mieszkańców do Projektu nie jest kolejnością dostawy i montażu 
Zestawów na nieruchomościach Mieszkańców.  

3. Jeżeli Mieszkaniec lub członek gospodarstwa domowego Mieszkańca jest osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą lub działalność rolniczą na nieruchomości, na której montowany ma być Zestaw, 
wsparcie na rzecz odbiorcy ostatecznego udzielane może być w formie pomocy de minimis. W takim 
przypadku Mieszkaniec przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie w/w osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą lub działalność rolniczą o wysokości dotychczas otrzymanej pomocy 
de minimis wraz z zaświadczeniami instytucji udzielającej wsparcia o wysokości otrzymanej pomocy 
de minimis. Nieprzedstawienie oświadczenia lub przypadek, gdy łącznie uzyskana pomoc wraz z planowanym 
wsparciem w zakresie Projektu przekroczy dopuszczalny poziom pomocy de minimis, spowoduje wykluczenie 
Mieszkańca z Projektu. 

4. Gmina zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wszystkich warunków, w szczególności oświadczeń ze 
stanem faktycznym w każdym momencie. W takim przypadku Mieszkaniec wezwany zostanie do przedłożenia 
w terminie 7 dni dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia i potwierdzające status prawny 
nieruchomości, na której ma być zamontowany Zestaw.  

5. Niespełnienie przez Mieszkańca któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Projekcie albo podanie 
nieprawdziwych danych, o których mowa w ust. 1, skutkuje nieważnością zobowiązań Gminy wynikających 
z niniejszego Regulaminu oraz Umowy uczestnictwa w Projekcie, w szczególności niewykonaniem Zestawu na 
nieruchomości Mieszkańca.  
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§ 4  

Realizacja Zestawów 

1. Przyjęty w Projekcie koszt Zestawu wynosi 2.624,75 złotych. Podany koszt jest kwotą brutto i ma charakter 
szacunkowy. Rzeczywisty koszt uzależniony jest od zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu 
przetargowym cen na montaż Zestawów.  

2. Dla przyjętego w Projekcie szacunkowego kosztu Zestawu w kwocie jak w ust. 1, wysokość wpłaty Mieszkańca 
na rzecz Gminy, związanej z montażem na jego nieruchomości Zestawu wynosić będzie 810,90 złotych. 
Ostateczna wysokość wpłaty Mieszkańca uzależniona jest od zaoferowanych przez wykonawców 
w postępowaniu przetargowym cen na montaż Zestawów.  

3. Po podpisaniu z Gminą Umowy uczestnictwa w Projekcie Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt 
dostosuje miejsce, gdzie zostanie posadowiony Zestaw. Podłoże powinno być utwardzone i wypoziomowane. 
Niedopuszczalny jest montaż Zestawu bezpośrednio na ziemi, trawniku itp. 

4. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace porządkowe, aby umożliwić 
prawidłowy montaż Zestawu. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Mieszkaniec może zrezygnować z udziału w Projekcie, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować roszczeń 
w stosunku do Gminy. 

2. Po wyborze Wykonawcy Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną zaproszeni do podpisania 
Umowy uczestnictwa w Projekcie.  

 

 

 

 

Załącznik: 

Deklaracja przystąpienia do Projektu 

 


