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OGŁOSZENIA 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA LISTĘ REZERWOWĄ 

  
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Zielona energia – projekt partnerski 

gminy Medyka, Orły i Krasiczyn” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł 

energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 

oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU. 

Wójt Gminy Orły informuje, że mieszkańcy którzy są zainteresowani udziałem w projekcie 

(montażem instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła) mogą składać ankiety doboru 

technicznego stanowiące deklarację udziału w projekcie na podstawie, której w przypadku 

zakwalifikowania do projektu sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie. 

Informujemy jednocześnie, że złożenie ankiety doboru technicznego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby, które w wyznaczonym terminie 

złożą ankiety zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu 

następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj 

instalacji OZE zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o poniższe 

kryteria. 

W przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości stanowiącej współwłasność do 

załatwiania wszelkich spraw związanych z projektem, w tym podpisania umowy na realizację 

ww. projektu oraz podejmowania i realizację zobowiązań finansowych związanych z projektem 

niezbędne jest uczestnictwo wszystkich współwłaścicieli lub udzielenie stosownego 

pełnomocnictwa jednemu z nich. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

Kryteria ustalania kolejności na liście rezerwowej uczestników:  

1) w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowana zostaną obiekty, w których występują 

gospodarstwa domowe objęte ubóstwem energetycznym 

2) spośród osób objętych ubóstwem energetycznym o kolejności na liście rezerwowej 

decydować będzie data i godzina złożenia ankiety począwszy od najwcześniej złożonych 

ankiet 

3) w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, gdzie o 

kolejności na liście rezerwowej decydować będzie data i godzina złożenia ankiety 

począwszy od najwcześniej złożonych ankiet. 

 

Termin, miejsce i forma składania ankiet w I naborze: 

Forma Miejsce Termin 

Ankiety składane osobiście 

w formie papierowej 

Urząd Gminy Orły 

ul. Przemyska 3 

37-716 Orły 

pok. 10, II piętro 

17.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

18.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

 

  



 
Po zamknięciu I naboru  automatycznie uruchamiany jest nabór na kolejną rundę naboru 

uczestników na listę rezerwową w cyklach tygodniowych,  

 

Termin, miejsce i forma składania ankiet w kolejnych naborach: 

Forma Miejsce Termin 

Ankiety składane 

osobiście w formie 

papierowej 

Urząd Gminy Orły 

ul. Przemyska 3 

37-716 Orły 

pok. 10, II piętro 

21.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

22.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

23.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

24.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

25.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

28.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

29.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

30.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

31.03.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

01.04.2022r. w godz. od 8.00 do 15.00 

 

Osoby, które złożą ankiety w terminie I naboru będą w pierwszej kolejności przenoszone na 

listę podstawową zgodnie z Kryteriami ustalania kolejności na liście rezerwowej 

uczestników. Jeżeli wszystkie osoby z danej rundy naboru zostaną zakwalifikowane na listę 

podstawową Gmina przystąpi do kwalifikowania osób z następnej rundy zgodnie z Kryteriami. 

 

O dacie złożenie ankiety decyduje data wpływu dokumentu do urzędu. Ankietę doboru 

technicznego oraz wzór pełnomocnictwa można pobrać w formie elektronicznej ze strony 

internetowej www.gminaorly.pl w zakładce dotyczącej OZE lub w formie papierowej w biurze 

obsługi klienta. 

 

W przypadku zakwalifikowania na listę podstawową Uczestnik po podpisaniu umowy 

zobowiązany będzie do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej obiektu przeprowadzonej 

pod kątem możliwości zamontowania wybranej instalacji OZE. Koszt weryfikacji w wysokości 

300,00 zł brutto ponosi mieszkaniec. O terminie inwentaryzacji Mieszkańcy zostaną odrębnie 

powiadomieni. 

Z osobami, które złożą ankiety w wymaganym terminie i zostaną zakwalifikowane do 

projektu podpisane zostaną stosowne umowy. Podpisywanie umów odbędzie się w okresie od 

25.03.2022r. do 30.03.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Orły. Podpisanie umowy w tym 

terminie gwarantuje uczestnikom projektów parasolowych, u których montowane będą 

instalacje fotowoltaiczne utrzymanie zasad rozliczeń z zakładem energetycznym na „starych 

zasadach” tj. na zasadach sprzed nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.  

Zgodnie z interpretacją Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego informujemy, że osoby 

których obiekty znajdują się w strefie ochrony konserwatora zabytków nie mogą brać udziału 

w projekcie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych. 

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Gminy Orły: pokój nr 10, 

telefon 16 671 26 93 wew. 26, e-mail: oze@ugorly.pl. 

 

 

Wójt  

Gminy Orły 

(-) Bogusław Słabicki 


