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                                                                                                    …………………, dnia ………………………………………… 

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)      

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 Lubartów oraz wykonawcom dla celów projektowych, montażu 

instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  

3. Upoważniam Gminę Lubartów 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 Lubartów moich danych osobowych zawartych w 

deklaracji, na potrzeby realizacji projektu. 
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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.  

7. Oświadczam, że zamontowana w ramach projektu instalacja nie będzie wykorzystywana do 

prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej i rolniczej – będzie wykorzystywana 

wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 

 

 

………………………………… 

                                                                                                                                             Czytelny podpis 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE  

1. W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami 

właścicieli nieruchomości: 

a) deklaracji  udziału w projekcie zakupu i montażu instalacji OZE;  

b) ankiety/ankiet odpowiednio dla danej instalacji; 

c) 2 egz. wypełnionej i podpisanej umowy użyczenia. 

Ponadto należy dołączyć aktualną  informację o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzoną 

przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. 

2. W przypadku instalacji fotowoltaicznych powyżej 3 KW do ankiety deklarującej 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, o których mowa powyżej. 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, 

faktycznie uzyskanego dofinansowania, wymogów Instytucji Zarządzającej (regulamin naboru 

wniosków) oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego.   

5. Szacunkową wartość instalacji przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj instalacji Koszt brutto dla instalacji 
montowanych na dachu 

lub elewacji budynku 
mieszkalnego – VAT 8% 

(w zł) 

Instalacja fotowoltaiczna – 3 kW 16 200,00 
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Instalacja fotowoltaiczna – 4 kW 21 600,00 

Instalacja solarna – 2 panelowa 9 720,00 

 

6. Szacowany wkład własny mieszkańca wyniesie od około 35% do 60% ceny brutto instalacji. 

7. Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy i mogą ulec zmianie na etapie 

realizacji inwestycji.  

8. 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. 

9. 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.  

10. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest jednoznaczne 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 2020-2022, z tym że jego 

rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 

roku.  

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Składający deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

niezbędnym do realizacji projektu polegającego na montażu instalacji OZE współfinansowanego ze 

środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.  

2. Składający deklarację oświadcza, iż zgodnie z art. 13 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 (RODO)  został poinformowany o tym, że: 

a. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Lubartów reprezentowany przez 

Wójta Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 35 86, fax 81 854 

59 01, e-mail: ug@gmina-lubartow.pl 

b.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

mailto:ug@gmina-lubartow.pl
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c. Przysługuje mu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty zewnętrzne na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty lub organy uprawnione 

na podstawie przepisów prawa. 

e. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

f. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa prawo do usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

g. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

h. Dane osobowe Składających deklarację przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w celu  w celu niezbędnym do realizacji  projektu polegającego na montażu 

instalacji OZE współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE. 

i. Podanie danych osobowych Składających Deklarację jest dobrowolne. Konsekwencją 

niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu, dla którego udzielana jest zgoda.  

j. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, 

adres zamieszkania, numer telefonu, numer ewidencyjny PESEL. 

k. Dane osobowe Składających Deklarację nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

l. Dane osobowe Składających Deklarację nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim 

lub organizacji międzynarodowej. 

………………………………………………. 

                                                                                                                       (Data i podpis) 


