
 

 

 
Włodawa, dnia ................................. 2019 r. 

 
 

Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji : ..................................................................................................................................... 

Telefon: ......................................................... e-mail: ............................................................................................ 

 

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania  
instalacji OZE 

 
 

1. Typ planowanej do montażu instalacji/mikroinstalacji OZE (należy zaznaczyć odpowiednio wybrane): 

 ogniwa fotowoltaiczne (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 1) 

 kolektory słoneczne (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 2) 

 kotły na biomasę (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 3) 

 pompy ciepła aerotermalnej (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 4) 
 

2.  Miejsce montażu instalacji(adres posesji, nr geodezyjny działki):............................................ 
3.  Tytuł prawny do władania nieruchomością:................................................................... 
Dodatkowe informacje: 
4.  Roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym (liczba kWh):............................................. 
5.  Obecnie posiadane instalacje OZE:............................................................................................. 
6.  Czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza?(TAK/NIE) .......... 

 
 

……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 

 
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z warunkami udziału w projekcie wskazanymi poniżej. 
2. Udostępnię nieruchomość Gminie Miejskiej Włodawa oraz wykonawcom dla celów projektowych, 

montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 
3. Upoważniam Gminę Miejską Włodawa do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 
4. Udostępnię nieruchomość na potrzeby realizacji działań kontrolnych przez gminę i inne instytucje 

zaangażowane w realizację inwestycji objętej projektem. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Włodawa moich danych osobowych zawartych w 

deklaracji, na potrzeby realizacji projektu. 
6. Wyrażam zgodę na realizację inwestycji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz zobowiązuję się do 

utrzymania przedmiotowej operacji w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.  
 

……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 

 
 



 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 
1. W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli 

nieruchomości ankiety deklarującej udział w projekcie zakupu i montażu instalacji OZE.  
2. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do ankiety deklarujących udział w projekcie konieczne jest 

dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z 
których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. 
Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną 
za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane. 

3. Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi 
bezpośrednio ze złożonych ankiet. 

4. Koszty, które Mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji OZE.  
5.  Szacowany wkład własny mieszkańca wyniesie: podatek VAT oraz 15% kosztów kwalifikowanych (netto) 

instalacji. Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy /poglądowy i mogą ulec zmianie na 
etapie realizacji inwestycji. 

6. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to 
projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji. 

7.  Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych 
danych. 

8. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina 
opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie 
skierowany do realizacji. Realizacja projektu jest planowana na lata 2020-2021, z tym że jego rozpoczęcie 
– uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku.  

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

(odnawialne źródła energii) 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 osobowych), (zwanym dalej: RODO), informujemy Panią/Pana, iż jako 
administrator Pani/Pana danych osobowych działamy w oparciu o przepisy prawa. Informujemy o celu, 
sposobie oraz prawach jakie przysługują Pani/Panu wynikających z przepisów prawa o ochronie danych 
osobowych:         

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy Miejskiej Włodawa  z siedzibą we Włodawie 
przy al. J. Piłsudskiego 41, 22 - 200 Włodawa, tel. 82 572-14-44, e-mail: info@wlodawa.eu. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iodo@wlodawa.eu lub 
pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:  

− przyjmowania ankiet/deklaracji od mieszkańców celem opracowania wniosku aplikacyjnego 
o dofinansowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pompy 
ciepła aerotermalnej i kotłów na biomasę w ramach - Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL na 



 

 

lata 2014-2020) na podstawie zgody którą dana osoba wyraziła na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

− potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych; 

− w przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie - zawierania i realizacji umów związanych 
z Projektem (art.  6  ust. 1 lit. b RODO);  

− wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, 
w tym dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO). 
 

4. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia 
ankiety/deklaracji, a tym samym do późniejszego wzięcia udziału w Projekcie. Niepodanie danych 
uniemożliwia złożenie ankiety/deklaracji/wzięcia udziału w Projekcie.  

5. Odbiorcy danych 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana 
dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 
− organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 
− podmiotom przetwarzającym dane osobowe których administratorem jest Burmistrz Gminy Miejskiej 

Włodawa na podstawie zawartych umów; 
6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
− prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, 
− prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych, 
− prawo do usunięcia danych w przypadku nieuzasadnionego przetwarzania, 
− ograniczenia przetwarzania, 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem 
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, 

− prawo do przenoszenia danych, 
− prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

Data i czytelny podpis  

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 1 

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail, 
nr działki, zawartych w „Deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE” w celu wzięcia udziału 
w projekcie. 
 

 Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail, 
nr działki, zawartych w „Deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE” które przetwarzać 
będziemy w celu realizacji projektu.  
 

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych związanych z udziałem 
w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE.  

 Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych związanych z udziałem 
w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE.  

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

Data i czytelny podpis 

 

 
 

 

                                                           
1Informujemy również, że wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 


