Data i godzina wpływu………………………..
(wypełnia pracownik Urzędu Gminy Brójce)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w Projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji OZE
dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce”
I. UCZESTNIK PROJEKTU (OSOBA FIZYCZNA
WSPÓŁWŁAŚCICIELEM BUDYNKU MIESZKALNEGO):

BĘDĄCA

WŁAŚCICIELEM

LUB

1. Imię i nazwisko: …………………………………………….........................................................................
2. PESEL: …………………………………………………..… NIP: …….……………………………………………………………
3. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy):
…...................................................................................................................................................
4. Adres montażu instalacji (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy, obręb, numer działki):
…...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania):
…...................................................................................................................................................
6. Telefon: ………………………...........................................................................................................
7. Adres e-mail: …........................................................................................................................
II. DANE O NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ PROJEKTEM:
1. Liczba osób użytkujących nieruchomość: .…………………………………………………………………………..
2. Potrzeby na jakie zużywana jest energia elektryczna:
☐ potrzeby mieszkalno-bytowe

☐ działalność gospodarcza

☐ działalność rolnicza

☐ inne: …………………….…………………

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy na nieruchomości (miejsce montażu instalacji) prowadzona jest działalność gospodarcza
i/lub rolnicza?
Działalność gospodarcza:
☐ Tak
☐ Nie
Działalność rolnicza:
☐ Tak
☐ Nie
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Czy w przypadku prowadzenia na nieruchomości objętej wnioskiem działalności
gospodarczej i/lub rolniczej, zawarta jest dla tej działalności oddzielna umowa na dostawę
energii elektrycznej i jest zamontowany oddzielny licznik? (wypełnić, jeśli dotyczy)
Działalność gospodarcza:
☐ Tak
☐ Nie
Działalność rolnicza:
☐ Tak
☐ Nie
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Roczne zużycie energii elektrycznej na nieruchomości, na której będzie montowana
instalacja [kWh/rok] (na podstawie faktur od dostawcy energii elektrycznej):
☐ potrzeby mieszkalno-bytowe: …………………………. ☐ działalność gospodarcza: ……………………
☐ działalność rolnicza: ………………………………………… ☐ łącznie: ………………………………………………
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(w przypadku prowadzenie na nieruchomości działalności gospodarczej i/lub rolniczej, która
nie jest opomiarowana oddzielnym licznikiem prosimy o podanie zużycia energii
elektrycznej łącznie oraz podanie w Uwagach orientacyjnego udziału [%] w tym zużyciu
energii na działalność gospodarczą i/lub rolniczą)
6. Moc przyłączeniowa/zamówiona [kW] (na podstawie umowy z dostawcą energii
elektrycznej):
☐ potrzeby mieszkalno-bytowe: …………………………. ☐ działalność gospodarcza: ……………………
☐ działalność rolnicza: ………………………………………… ☐ łącznie: ………………………………………………
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(w przypadku prowadzenie na nieruchomości działalności gospodarczej i/lub rolniczej, która
nie jest opomiarowana oddzielnym licznikiem prosimy o podanie mocy łącznie oraz podanie
w uwagach orientacyjnego udziału [%] na działalność gospodarczą i/lub rolniczą)
7. Rodzaj instalacji:
☐ jednofazowa

☐ trójfazowa

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Oczekiwana moc instalacji fotowoltaicznej (kWp): ………………………………………………………………
(maksymalna moc instalacji przewidzianej do montażu w ramach projektu to 4 kWp,
faktyczna moc instalacji zostanie określona na etapie przygotowywania dokumentacji
aplikacyjnej i zostanie oszacowana w oparciu o dane z niniejszej deklaracji)
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Rodzaj budynku znajdującego się na nieruchomości:
☐ jednorodzinny budynek mieszkalny
☐ wielorodzinny budynek mieszkalny
☐ inne: ………………………………………………………………………………………………..….……………
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Informacje dotyczące dachu, na którym planowany jest montaż instalacji:
a. rodzaj dachu
☐ płaski

☐ kopertowy

☐ jednospadowy ☐ dwuspadowy

☐ wielospadowy
b. rodzaj pokrycia dachowego
☐ blachodachówka

☐ blacha trapezowa

☐ papa

☐ dachówka ceramiczna

☐ płyta falista bitumiczna „Ondulina”

☐ gont bitumiczny

☐ inny: ………………………………………………………………………………….………………………………
UWAGA! Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu
pokrytym eternitem.
c. powierzchnia dachu: ………………..…………………………………………………………… [m2]
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
11. Informacje dotyczące budynku objętego projektem (na potrzeby, którego będzie
produkowana energia z ogniw PV):
Powierzchnia zabudowy budynku: ……………………………………………………………… [m2]
Powierzchnia użytkowa budynku: …………………………………………………………….… [m2]
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Czy budynek, na którym będzie montowana instalacja jest wyposażony w instalację
odgromową:
☐ Tak
☐ Nie
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy na nieruchomości objętej wnioskiem funkcjonuje obecnie instalacja ogniw PV:
☐ Tak

☐ Nie
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14. Parametry instalacji ogniw PV obecnie funkcjonującej na nieruchomości: (wypełnić jeśli
dotyczy)
rok wykonania: …………………………………………..…………………………………………………………
parametry i liczba ogniw: …..……………………………………………………………………………….…
parametry inwertera: ……………………..…………………………………………………….………………
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

15. Rachunek bankowy Wnioskodawcy, na który ma nastąpić wypłata dofinansowania:
a) nazwa banku: ………………………..................................................................................................
b) numer rachunku bankowego: ……………………….........................................................................
c) właściciel rachunku bankowego: .............................................................................................
(jeżeli Właścicielem rachunku bankowego jest osoba inna niż Wnioskodawca wymagane
będzie upoważnienie udzielone w formie pisemnej)
Oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn.
„Budowa mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce” oraz przyjmuję jego treść
i warunki w nim określone.
Oświadczam, iż wszystkie dane podane w niniejszej Deklaracji uczestnictwa są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Ponadto oświadczam, że nieruchomość ujęta niniejszą Deklaracją uczestnictwa jako planowana do
objęcia projektem spełnia wymagania określone w Regulaminie.
Posiadam zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli występują) na udział w projekcie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z
projektem.
Do wniosku załączam:
kopię ostatniej faktury za energię elektryczną,
kopię umowy na dostawę energii elektrycznej,
zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji w ramach projektu
„Budowa mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce" (jeśli dotyczy)

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brójce reprezentowana przez Wójta Gminy Brójce
z siedzibą Brójce 39, 95-006 Brójce, tel. 42 295 01 11, e-mail: urzadgminy@brojce.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Gminy Brójce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Brójce za pomocą adresu magdalena@kuszmider.com.pl
3. Administrator danych osobowych – Gmina Brójce - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „Budowa
mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Brójce przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Gmina Brójce.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia terminu trwałości projektu pn. „Budowa
mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce” lub przez okres wynikający z kategorii
archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wynikających do ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO 1
zatem:
a) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………
Czytelny podpis Wnioskodawcy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Brójce w celach:
Budowa mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Brójce”;
pn. „Budowa mikroinstalacji OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie
Brójce”.
(Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 oraz Dz.U.UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2). Jednocześnie
oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………
Czytelny podpis Wnioskodawcy

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 (Dz.U.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) – nazywanego
dalej RODO.
1
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