……………………………..……………………
(imię i nazwisko)

……………………… … …
(miejscowość, data)

……………………………..……………………
(adres zamieszkania)

……………………………..……………………
(PESEL)

……………………………..……………………
(tel. kontaktowy)

Wójt Gminy Podedwórze
Podedwórze 44,
21-222 Podedwórze

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany ……………………………..….......................………….…………………..
(imię i nazwisko)

deklaruję uczestnictwo w projekcie pt. „Instalacje OZE w Gminie Podedwórze” planowanym do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem*
nieruchomości położonej w ......….……...…..… nr działki: …………...…..…..…, obręb: ….......…….……….
dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr : …………….............……………....
na której zamierzam zamontować:
□ instalację solarną,
□ pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym,
□ instalację fotowoltaiczną,
□ piec na pellet/holzgas.
3. Liczba osób zamieszkujących w/w nieruchomość: …….... (dotyczy instalacji solarnej).
4. Roczne zużycie prądu (na cele mieszkalne) wynosi: ……….. kWh (dotyczy instalacji fotowoltaicznej).
5. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego …………… m2 (dotyczy pompy ciepła).
6. Oświadczam, że instalacja będzie zamontowana na budynku mieszkalnym, w budynku nie jest prowadzona
działalność gospodarcza. Ciepła woda oraz prąd nie będą wykorzystywane na cele związane z działalnością
gospodarczą i rolną.
7. Wyrażam zgodę, jeżeli będzie taka konieczność, na uczestnictwo w losowaniu przeprowadzonym w celu
wyłonienia grupy osób, dla których zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację projektu.
(Losowanie zostanie przeprowadzone w przypadku większej liczby chętnych niż posiadane środki na realizację
zadania).
8. Zobowiązuję się wnieść wkład finansowy na wyznaczone konto bankowe w wysokości i na zasadach
określonych w projekcie. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie 15% wartości netto montażu zestawu +
podatek VAT od wartości netto robót oraz od wartości dotacji. Orientacyjny wkład własny mieszkańców:
a) Zestaw solarny:
b) Zestaw fotowoltaiczny:
- dwa lustra - 3000zł,
- 3,0 kW - 5000zł,
- trzy lustra - 3500zł,
- 4,0 kW - 6000zł,
- cztery lustra - 4000zł,
- 5,0 kW - 7500zł.
- pięć luster - 4500zł.
c) Montaż pompy ciepła - 16000zł (moc pompy 12-16kW).
Dokładne rozliczenie nastąpi po zakończeniu projektu.
9. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie środków przez Gminę Podedwórze.
10. Na koniec 2018 r. nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Podedwórze (podatki, opłaty
za wodę, czynsze dzierżawne i najmu itp.)
………………………………………………………………

Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela*

*niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie 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 osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot
decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. Administrator danych,
przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych
osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Podedwórze z siedzibą w Podedwórze 44,
21-222 Podedwórze, adres e-mail: ug@podedworze.pl, tel. (83)-379 50 08;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jolanta Burzec – Sekretarz Gminy tel. (83)-356 50 11, e-mail:
j.burzec@podedworze.pl;
3. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej,
audytu energetycznego;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest planowany do złożenia wniosek
o dofinansowanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom udzielającym dofinansowania w zakresie montażu instalacji OZE,
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, audytorom, projektantom, firmom zewnętrznym
pośredniczącym przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;
6. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy,
a po zakończeniu będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi
w Urzędzie Gminy;
7. Posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku
wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO jest
obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019
r., poz. 506), natomiast podanie danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) jest dobrowolne;
10. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
jak również nie będą podlegać profilowaniu.

…………………………………………………………………..
Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela*

*niepotrzebne skreślić
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