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REGULAMIN W PROJEKCIE: 

" POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH GMINY 
KSIĘŻPOL POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII” 
 

Regulamin niniejszy reguluje warunki kwalifikacji właścicieli nieruchomości do udziału w 
projekcie: „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii” poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, kotłów na biomasę 
na/w budynkach osób fizycznych w Gminie Księżpol współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE. W ramach konkursu RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/19  
1. W ramach projektu zainstalowane zostaną: 

a) zestawy fotowoltaiczne o mocy 3,1kW lub 4,2 kW zależne od rocznego zużycia energii 
elektrycznej na podstawie złożonych faktur rozliczeniowych za energię, 

b) zestawy solarne 2 lub 3 kolektorowe w zależności od liczby mieszkańców (do 4 osób 2 
kolektory, od 5 osób 3 kolektory). Pojemność zbiornika na wodę 300l. 

c) kotły na biomasę o mocy 20kW, 25kW w zależności od mocy aktualnego kotła  
W przypadku instalacji solarnej bądź fotowoltaicznej dopuszcza się montaż instalacji na budynkach 

gospodarczych oraz na gruncie. Zakładane dofinansowanie, obejmujące zakup oraz montaż nowych 
instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej bądź ciepłej 
wody użytkowej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych, paneli solarnych lub kotłów na biomasę 
wyniesie około 60 % kosztów kwalifikowalnych. Mieszkańcy dodatkowo poniosą koszty podatku VAT 
naliczonego od kosztów całej instalacji oraz koszty niekwalifikowane projektu.  

 
Szacowany wkład mieszkańca : 

 

Lp Instalacja Szacowany wkład 

brutto 

1 Instalacja fotowoltaiczna 3,1kWp – 8% VAT 7696,00 zł 

2 Instalacja fotowoltaiczna 3,1kWp – 23% VAT 9789,00 zł 

3 Instalacja fotowoltaiczna 4,2kWp – 8% VAT 10072,00 zł 

4 Instalacja fotowoltaiczna 4,2kWp – 23% VAT 12907,00 zł 

5 Instalacja kolektorów solarnych 2 szt/300 l – 8% VAT  5560,00 zł 

6 Instalacja kolektorów solarnych 2 szt/300 l – 23% VAT 6985,00 zł 

7 Instalacja kolektorów solarnych 3 szt/300 l – 8% VAT 6088,00 zł 

8 Instalacja kolektorów solarnych 3 szt/300 l – 23% VAT 7678,00 zł 

9 Kocioł na biomasę (pellet) – 20kW 7720,00 zł 

10 Kocioł na biomasę (pellet) – 25kW 8200,00 zł 

 
 
 

Mieszkańcy, którzy zamierzają zamontować ogniwa fotowoltaiczne i/lub panele solarne na 
gruncie, dodatkowo muszą wykonać na własny koszt konstrukcję pod tą instalację zgodnie z 
wytycznymi wykonawcy instalacji. Ogniwa fotowoltaiczne i panele solarne nie będą montowane na 
dachu wykonanym z materiałów zawierających azbest.  
2. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie przez właściciela lub wszystkich 
współwłaścicieli nieruchomości umowy z Gminą Księżpol regulującej wzajemne zobowiązania 
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organizacyjne i finansowe związane z zakupem, montażem i eksploatacją zestawu instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 3,1kW lub 4,2 kW, zestawu kolektorów solarnych 2 lub 3, kotła na biomasę o 
mocy 20kW lub 25kW (zwaną dalej „Umową”) oraz „Umowy Użyczenia” wraz z załącznikami. Istnieje 
możliwość podpisania umowy przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo do 
reprezentowania współwłaściciela/li nieruchomości.  
3. Projektem zostaną objęte tylko te nieruchomości, których właściciele podpiszą ww. 
dokumenty i złożą je w Urzędzie Gminy Księżpol, ul Biłgorajska 12, pokój nr. 12, w godzinach pracy 
urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 -15.30, wtorek 7.30-17.00) do dnia 28 sierpnia 2019. 
Wzory umów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Księżpol www.ksiezpol.pl.  
4. Zamontowane instalacje stanowić będą własność Gminy Księżpol przez okres trwania projektu, 
na ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji.  
Budynki nieoddane do użytkowania muszą być oddane przed dniem montażu każdej z w/w instalacji.  
5. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się mieszkańcy – właściciele budynków, w których 
wytworzona energia jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej.  
Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.  
 

Klauzula Informacyjna, ochrona danych osobowych 
Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania  
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  
Administrator danych osobowych:  
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 
Księżpol.  
-Inspektor ochrony danych osobowych: dane kontaktowe:biuro@myszkowiak.pl 
Cele i podstawy przetwarzania:  
-Administrator danych osobowych – Gmina Księżpol - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze. -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z 
uczestnictwem w projekcie pt. „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w celu zawarcia umowy o dofinansowanie montażu 
instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej , kotła na biomasę, użyczenia nieruchomości na potrzeby 
montażu  oraz wykonywania czynności/obowiązków wynikających z zawartych umów  takich jak 
rozliczenie dotacji oraz sprawozdawczość. Przed zawarciem umowy Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Osi 
Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach 
RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  
Odbiorcy danych osobowych:  
-W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być:  
1)podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
2)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych takie jak monterzy 
instalacji oraz podmioty zapewniające obsługę, rozwój i zabezpieczenie systemów informatycznych.  
Okres przechowywania danych:  
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których 
zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi  
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o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Księżpol instrukcją  wynikającą z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
Prawa osób, których dane dotyczą:  
-W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2)sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
3)ograniczenia przetwarzania danych;  

4)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji 
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193Warszawa).  

Obowiązek podania danych:  
-Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie i zawarcia 
umowy. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie rozpatrzenie wniosku i 
zawarcie umowy.  
-Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 
jakiej kolwiek decyzji i nie będą profilowane. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych.  
 


