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Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu. 

 

W umowie przystąpienia do projektu zmianie ulega treść w następujących 

paragrafach: 

1. w § 5 ust. 1, pkt 7g – usunięto treść „oraz umieszczonego oznaczenia  

o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020” 

2. w § 5 ust. 1, pkt 9- do istniejącej treści dodano zapis  

„dotyczy wyłącznie kotła instalowanego w ramach przedmiotowego 

projektu”. 

3. w § 5 ust. 1, pkt 10- do istniejącej treści dodano zapis  

„dotyczy wyłącznie kotła instalowanego w ramach przedmiotowego 

projektu”. 

4. w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 „W przypadku niewywiązania się przez Mieszkańca z warunków umowy 

określonych w § 3 ust. 1 i ust.2, w § 5, w § 10 ust. 5,  Gmina może odstąpić 

od umowy, przerwać realizację zadania na terenie nieruchomości 

Mieszkańca a także zdemontować i zabrać wbudowane materiały.  

W takim wypadku Mieszkaniec zobowiązany będzie do zwrotu Gminie 

kosztów dotychczas wykonanych prac budowlanych związanych z budową 

Układu oraz do zwrotu kosztów materiałów niemożliwych do odzyskania.  

W zaistniałym przypadku Mieszkaniec nie może ubiegać się o zwrot wkładu 

własnego.” 

 

5. w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

W przypadku rezygnacji Mieszkańca  z uczestnictwa w projekcie po 

podpisaniu Umowy o przystąpieniu do Projektu lub niedokonania wpłat,  

o których mowa w § 8 ust. 2, Mieszkaniec zapłaci karę umowną  

w wysokości wkładu własnego. Odstąpienie od naliczenia kary umownej 

może nastąpić jedynie w przypadku przeniesienia z list rezerwowych na 

listę podstawową Mieszkańca z tą samą instalacją OZE, który podpisze 

Umowę przystąpienia do projektu. W przypadku braku takiej możliwości 

Mieszkaniec rezygnujący z uczestnictwa w Projekcie zobowiązuje się  

w ciągu 10 dni roboczych pozyskać innego Mieszkańca z tą samą 
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instalacją, spełniającego warunki konkursu, który podpisze Umowę 

przystąpienia do Projektu. 

6. w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„Mieszkaniec zobowiązany jest do ubezpieczenia instalacji OZE 

zainstalowanych w/na budynku mieszkalnym od Wszystkich Ryzyk, a w 

przypadku instalacji OZE zainstalowanej na zewnątrz budynku mieszkalnego, 

dodatkowo elementów zewnętrznych budowli. Mieszkaniec zobowiązany jest 

ubezpieczać instalacje OZE i elementy zewnętrzne budowli od dnia 

zamontowania instalacji i przez okres trwałości projektu. Wysokość 

ubezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej całkowitej wartości brutto 

instalacji OZE”. 

7. w załącznikach do umowy – przy  załączniku Oświadczenie o otrzymanej 

pomocy de minimis w nawiasie zmieniono treść z „obowiązkowe” na „jeśli 

dotyczy” 

Pozostałe paragrafy umowy pozostają bez zmian.  

 


