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ANKIETA 
 

Prosimy o wypełnianie DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 

Dane ogólne 

 
1. Adres e-mail        2. Imię 

 
 

  
 

3. 4. 
Nazwisko Numer telefonu 

 

 
5. 6. 

Ulica i numer budynku Miejscowość 
 

 
7. 8. 

Nr działki Obręb ewidencyjny 
 

 
9. 

Roczne zużycie energii elektrycznej w budynku [kWh] 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
dla osoby składającej wniosek, w przypadku, gdy dany budynek pokryty jest materiałami zawierającymi azbest 

 
Ja niżej podpisany / podpisana oświadczam, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymienię pokrycie dachowe na nowe. Wymiana pokrycia dachowego zostanie zakończona nie później niż na 
miesiąc przed terminem rozpoczęcia montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym. 
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Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
 
Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba Urzędu Gminy to ul. 
Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski. Został powołany Inspektor Ochrony Danych kontakt pod adresem mailowym 
alicja.letkiewicz-sulinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl 
Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania zadania „OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap”  
czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO. Państwa dane udostępnione będą firmie tj. GlobalEco Sp. z o.o. ul. Słoneczna 
47 80-174 Otomin oraz firmie wykonującej instalacje, która zostanie wyłoniona w przetargu. Dla ochrony Państwa danych podpisane 
zostaną umowa powierzenia z tymi podmiotami.  
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z realizacji zadnia tj. 2025 roku. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do projektu unijnego, a w konsekwencji podpisaniem 
umowy na realizację zadania „OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap”. Nie podanie ich będzie 
skutkować brakiem możliwości wykonania zadania.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 
administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych. 
 
 

(-) Andrzej Olszewski 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 
 
 
Informacje o Działaniu 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

• Terminy 

o Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu- luty 2019 r. 

• Kto może uczestniczyć w programie? 

o Program przeznaczony jest dla osób, które zamieszkują teren gminy, które wnioskowane urządzenia wykorzystają na 
potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstw rolnych wielkość instalacji będzie szacowana na 
zaspokajanie potrzeb bytowych. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

o Do programu kwalifikują się tylko te budynki, które posiadają odbiór techniczny, bądź odbiór ten zostanie uzyskany przed 
majem 2019 roku. 

• Poziom dofinansowania 

o Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zapisami regulaminu konkursowego, 

o Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji w obrębie budynku mieszkalnego, podatek VAT 8%: 46% 
całkowitej kwoty brutto, 

o Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku instalacji w obrębie budynku gospodarczego lub gruncie, podatek VAT 
23%: 42% całkowitej kwoty brutto 

o Szacowana maksymalna ilość uczestników z jednej gminy – ok. 100 osób,  

o kryterium wyboru osób – losowanie. 

• O co można wnioskować? 
Instalacje fotowoltaiczne – do wytwarzania energii elektrycznej. W wyniku pracy instalacji można prawie całkowicie ograniczyć roczne 
koszty energii elektrycznej. 

 
Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie firmy obsługującej nabór www.globaleco.pl/oze 
Nie wszystkie pytania są obowiązkowe, w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie ankiety, typu instalacji 
prosimy o kontakt pod numerem +48 502 757 001 lub mailowo, doradcy@globaleco.pl 

http://www.globaleco.pl/oze
mailto:doradcy@globaleco.pl

