
 

 

                                    

 

                                                          ………………….……, dnia ……………………………………..…………… 

 

Imię i Nazwisko właściciela/właścicieli: 

…………………………..…………………..………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres inwestycji : ………………………………..……….………………………………………………………………………….…………… 

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) 

 

2.  Nr ewidencyjny działki, obręb: ……………………………………………………..…………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….... 

 

3. Tytuł prawny do władania nieruchomością (nr księgi wieczystej): .……………………………………….………………… 

 

Dodatkowe informacje: 

4. Obecnie posiadane instalacje OZE: ..………………………………………………………………………………………………….………. 

5. Czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza? (TAK/NIE) ……………….……… 

 

 

………………………………… 

 

 

           Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE na 

dachu budynku, elewacji, gruncie wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji 

OZE w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu 

oraz kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej  i nadzoru inwestorskiego.  

 Wartość dofinansowania może wynieść do 85% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych.   

Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania tego projektu, zobowiązuję się do 

wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę, wyodrębnione konto bankowe,              

w celu realizacji tego projektu oraz do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części 

nieruchomości dla potrzeb montażu instalacji OZE. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko                  

i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu zarówno na etapie ubiegania się                                  

o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania. 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z warunkami udziału w projekcie wskazanymi poniżej. 

2. Udostępnię nieruchomość Gminie Ostrówek oraz wykonawcom dla celów projektowych, montażu instalacji 

i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  

3. Upoważniam Gminę Ostrówek 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 Ostrówek 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 deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z właściwą 

ankietą. 

2. Udział w projekcie mogą wziąć właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Ostrówek. 

3. Warunkiem udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Ostrówek 

z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.  

4. Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi 

bezpośrednio ze złożonych ankiet. 

5. Koszty, które Mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji OZE.   

6. Wkład własny mieszkańca zostanie określony po wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę 

i montaż instalacji. 



 

 

7. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności 

gospodarczej .  

8. 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.  

9. 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.  

10. Szczegółowe warunki udziału w naborze zawarte są w Zarządzeniu nr 11/2021 z dnia 09.02.2021r. Wójta 

Gminy Ostrówek. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrówek 

Adres: Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek, tel. 043 841 50 26.  

2. W sprawie danych osobowych przetwarzanych przez administratora można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iodo@poczta.fm. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy tj. przygotowania studium 

wykonalności, wniosku o dofinansowanie z załącznikami i ewentualnych poprawek /wyjaśnień na 

etapie oceny projektu, programu funkcjonalno-użytkowego.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 

udostępnianie innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

14 poz. 67, Nr 27 poz. 140). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane będą przetwarzane 

przysługują prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, za wyjątkiem gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania 

z przysługujących praw.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

Nie będą przekazywane również do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora osobie, której dane będą 

przetwarzane przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji projektu. 

 

 

………………………………… 

                                                                                                                                                           Czytelny podpis 

 


