
 

 
 

 

REGULAMIN NABORU ANKIET INFORMACYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU 

pt. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski" 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Użyte określenia w regulaminie oznaczają: 

a) Wnioskodawca – Miasto Tomaszów Lubelski 

b) Projekt - przedsięwzięcie montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta 

Tomaszów  Lubelski pt. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski" 

c) OZE - odnawialne źródła energii, 

d) Właściciel - osoba fizyczna posiadająca nieruchomość/budynek/budowlę na terenie Miasta Tomaszów 

Lubelski, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem 

mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu), dobrowolnie składająca 

ankietę informacyjną 

e) Uczestnik projektu- osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w projekcie po otrzymaniu 

dofinansowania z Instytucji Organizującej Konkurs 

f) Zadanie - instalacja planowana w ramach projektu do wykonania u Uczestnika projektu; 

g) IOK - Instytucja Organizująca Konkurs - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; 

h) RPO WL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 20142020; 

i) Właściciel/użytkownik - osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z 

istniejącym budynkiem mieszkalnym, który składa ankietę informacyjną na montaż instalacji w ramach 

projektu) 

 

2. Nabór zgłoszeń (ankiet) prowadzony jest przez Miasto Tomaszów Lubelski w celu opracowania wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu 

odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014- 2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE i dotyczył montażu: 

  

 h 

  

  

 

3. Nabór ankiet skierowany jest do osób fizycznych posiadające prawo do dysponowania do nieruchomości, 

na której ma być zlokalizowana instalacja OZE położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

4. Nieruchomość/budynek/budowla, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE zgłaszana do 

Projektu nie może być wpisana w rejestru zabytków ani objęta strefą ochrony konserwatorskiej. 

 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i wysokość dofinansowania dla uczestnika wyniesie do max. 85 % kosztów kwalifikowanych 

od kwoty netto. Kwota podatku VAT całkowicie będzie pokrywana przez Uczestnika projektu. 

 

6. Miasto Tomaszów Lubelski dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

wynikających z Wytycznych, dokumentów Programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących 

przedmiotowego zakresu. 

 

7. Projekt będzie realizowany przez Miasto Tomaszów Lubelski tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania 

dofinansowania z funduszy RPO WL na lata 2014-2020.  



 

 
 

 

 

8. W momencie uzyskania przez Miasto Tomaszów Lubelski dofinasowania, Właściciel stanie się 

Uczestnikiem projektu, którego uczestnictwo zostanie unormowane odrębnym regulaminem. 

 

9. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Miejskiej 

Tomaszów Lubelski i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom 

nieruchomości. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom na własność w zamian za pokrycie części 

kosztów budowy instalacji OZE w formie tzw. udziału własnego w projekcie. 

 

10. Warunkiem udziału w projekcie jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu 

instalacji i zakwalifikowanie danej nieruchomości do projektu. W związku z powyższym każdy uczestnik 

biorący udział w projekcie zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia kosztów wykonania wizji. 

 

11. Gmina Miejska Tomaszów Lubelski zastrzega, że koszt określony w ustępie 10 jest niekwalifikowany i 

traktowany będzie jako wkład własny mieszkańca niepodlegający rozliczeniu podczas realizacji 

przedsięwzięcia i nie będzie podlegał zwrotowi. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w 

projekcie już po sporządzeniu wizji poniesie on całkowite koszty jej wykonania. 

 

12. Właściciel, który przejdzie poprawną weryfikację techniczną, zobowiązuje się do podpisania umowy 

nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu i na okres 5 

lat po jego zakończeniu. 

 

13. Właściciel, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, a projekt uzyska dofinansowanie, 

będzie zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod 

względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu.  

 

14. Istnieje możliwość tworzenia listy rezerwowej. 

 

15. Złożenie ankiety informacyjnej na listę rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem jej do 

projektu i montażem wybranej instalacji OZE. 

 

16. O zakwalifikowaniu się ankiety informacyjnej z listy rezerwowej do udziału w projekcie będzie 

decydować łącznie: 

1. Rezygnacja Uczestnika projektu z listy podstawowej- uczestników projektu. 

2. Spełnienie  wszystkich  warunków  technicznych  pozwalających  na  montaż  danego  typu  instalacji. 

3. Uregulowany stan prawny nieruchomości 

4. Prawidłowość  złożonej  ankiety. 

5. Spełnienie wymogów formalnych określonych w ankiecie. 

 

17. Przewiduje się nabór ciągły ankiet informacyjnych w celu tworzenia listy rezerwowej. 

 

18.  Dodatkowe informacje dotyczące Regulaminu można uzyskać: 

- osobiście w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. Nr 

20, 

- telefonicznie pod numerem telefonu 84 664-37-40, 

 

 

 

 



 

 
 

 

II. MIEJSCE I TREMIN SKŁADANIA ANKIET. 

 

1. Złożenia ankiety dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie ankiety, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

2. Przyjmowanie ankietą prowadzone będzie od dnia 05 czerwca 2019 roku do 19 czerwca 219 roku w godz. 

od 7.30 do 15.30 - pokój nr 20 w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski. 

  

3. Ankiety złożone poza wyznaczonym terminie będzie kierowane na listę rezerwową. 

 

 

III. WARUNKI I OGRANICZENIA 

 

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 

 

2. Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 

rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki. 

 

3. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie 

zweryfikowanych informacji podanych w ankiecie oraz oceny inspekcji terenowej. 

 

4. Dopuszcza się do złożenia ankiety osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości  w fazie 

budowy pod warunkiem posiadania umowy przyłączeniowej określającej moc przyłączeniową instalacji 

oraz oddania budynku mieszkalnego do użytkowania w okresie co najmniej 1 miesiąca przed realizacją 

rzeczową projektu (montaż instalacji). 

 

5. Dopuszcza się do złożenia ankiety osób fizycznych, które posiadają uregulowany stan prawny 

nieruchomości na której jest położony budynek mieszkalny lub osób, które będą posiadały 

udokumentowany stan prawny w okresie co najmniej 1 miesiąca przed realizacją rzeczową projektu (montaż 

instalacji). 

 

6. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w 

celach związanych z projektem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Wnioskodawca wyraża zgodę na  dobrowolne podanie danych 

osobowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

7. W trakcie realizacji projektu oraz okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku 

o płatność (przewidywany termin do końca 2026r.) uczestnik zobowiązuje się do: 

- wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego; 

- właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi; 

- niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Miasta Tomaszów Lubelski; 

- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie 

będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji). 

 

8. Właściciel może aplikować na więcej niż jedna instalację przy czym należy jednak wziąć pod uwagę 

możliwości techniczne w tym w szczególności powierzchnię nieruchomości umożliwiającą prawidłowy 

montaż urządzeń. 

 

 



 

 
 

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. W projekcie mogą brać udział osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z 

istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) 

położonej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą 

wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. 

 

2. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością: 

- własność  

- współwłasność  

- inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co 

najmniej okres trwałości projektu (minimum do 31.12.2026 roku). 

 

3. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane podają pod 

rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. W przypadku 

ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega, 

że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie, a osoby składające dokumenty 

zgłoszeniowe zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, w tym również obciążone kosztami, jakie poniosła 

Miasto w związku z bezprawnym uczestnictwem danego uczestnika w procedurze  realizacji projektu. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

OBOWIĄZEK INOFRMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informuję, co następuje: 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 

57, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 846643740, e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl. Inspektor 

ochrony danych osobowych: tel. 736937715, e-mail iod@tomaszow-lubelski.pl. 

2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski,  ul.  Lwowska  

57,  22-600  Tomaszów  Lubelski,  tel.  846643740, e-mail:umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl.   Inspektor   

ochrony   danych   osobowych:   tel. 736937715, e-mail  iod@tomaszow-lubelski.pl. 

2.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane zostały przyjęte  w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej 

do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu  4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE. 

3. Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych Procesorowi do przetwarzania obejmuje (rodzaj 

danych osobowych): 

a) Imię; 

b) Nazwisko; 

c) PESEL; 

d) Adres do doręczeń; 

f) Numer telefonu kontaktowego; 

g) Adres email; 

h) Adres Nieruchomości; 

i) Nr działki geodezyjnej, na której posadowiona jest Nieruchomość; 

j) Nr księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wraz z danymi ujawnionymi w konkretnej KW; 

k) Obręb, na którym posadowiona jest Nieruchomość; 
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4. Odbiorcami  Pana/Pani  danych  będzie:  Urząd  Miasta  Tomaszów  Lubelski, ul. Lwowska 57 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) 

6. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich    lub  organizacji  międzynarodowych. 

7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz 

przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych. 

9.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10.Pana/Pani dane przetwarzane są w wersji tradycyjnej i elektronicznej. 

11.Pana/Pani dane nie będą / nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu 

 

 

Załączniki do przedmiotowego Regulaminu: 

1. Ankieta informacyjna OZE Tomaszów Lubelski. 

2. Wzór umowy użyczenia  

3. Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


