DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach mieszkalnych położnych
na terenie Gminy Koluszki.
I. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

e-mail
II. ADRES ZAMIESZKANIA

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

III. ADRES KORESPONDENCYJNY – wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

IV. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZOSTANĄ ZAMONTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny działki

Obręb ewidencyjny (nr – miejscowość)

Numer księgi wieczystej

Nr lokalu

Prowadzona przez

Stan prawny: □ własność
□ współwłasność (w przypadku współwłasność należy wypełnić tabelę w punkcie IX
deklaracji)
□ inny tytuł prawny/ prawo do dysponowania nieruchomościom na cele budowlane
V. INFORMACJE O BUDYNKU
Stan budynku
Rodzaj dachu

Rodzaj pokrycia dachu

□

istniejący

□

w budowie

Data zakończenia:

□ płaski
□ kopertowy
□ jednospadowy
□ dwuspadowy
□ wielospadowy
□ blachodachówka
□ blacha trapezowa
□ papa
□ dachówka ceramiczna
□ ondulina
□ gont bitumiczny
□ eternit
□ inny
……………..…………………………………..
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Instalacja odgromowa
Roczne zużycie energii elektrycznej

□

tak

□

nie

……………………..kWh/rok

Czy
na
terenie
nieruchomości
□ tak
□ nie
prowadzona
jest
działalności
gospodarcza/rolnicza?
Czy
na
nieruchomości
została
□ tak
Rok montażu:
Moc instalacji:
zamontowana instalacja fotowoltaiczna
w ramach projektu realizowanego przez
□ nie
Gminę Koluszki?
Czy do licznika podłączone są budynki
□ tak
□ nie
gospodarcze związane z prowadzona
działalnością gospodarczą/ rolniczą?
VI. PLANOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Oczekiwana moc instalacji:
□ 2 kWp
□ 3 kWp
Planowane miejsce montażu instalacji: □ budynek mieszkalny □ budynek gospodarczy
□ elewacja
□ grunt
VII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Ja, niżej podpisany/a:
1. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej jest
uzależniona od pozyskania przez Gminę Koluszki dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
2. Oświadczam, że nieruchomość ma uregulowaną sytuacje prawną.
3. Zobowiązuje się do pokrycia kosztów przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz przeprowadzenia
analizy sytuacyjno – technicznej budynku, które stanowią elementy niezbędne do przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej.
4. Koszty, o których mowa w pkt 3 nie podlegają zwrotowi bez względu na zakwalifikowanie do projektu.
5. Przyjmuję do wiadomości, że przeprowadzenie analizy sytuacyjno – technicznej nie jest jednoznaczne z wpisaniem
na listę podstawową uczestników projektu.
6. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna moc instalacji fotowoltaicznej planowanej do zamontowania
na nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacyjno – techniczną nieruchomości.
7. Deklaruję, że zobowiązany będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilnoprawnej z Gminą
Koluszki dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji OZE oraz umowy określającej wysokość
udziału finansowego w kosztach montażu tej instalacji i innych obowiązków Stron.
8. Wyrażam zgodę, aby przez okres trwałości projektu (5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie) instalacja
powstała w wyniku realizacji projektu była własnością Gminy Koluszki, a po zakończeniu okresu trwałości projektu
zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony.
9. Oświadczam, iż instalacja OZE powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie na
potrzeby gospodarstwa domowego – nie będzie wykorzystywana na działalność, z której uzyskuje się przychody m.in.:
rolniczą, gospodarczą, agroturystyczną.
10. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie odrębnej
umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona
po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
11. Na dzień złożenia deklaracji nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Koluszki (podatki, opłaty
za wodę, kanalizację, odpady komunalne itp.).
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielania wnioskowanej dotacji,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
roku 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) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki
z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem
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poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl.
3. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pan Robert Radko e-mail: iod@koluszki.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadania polegającego na montaży instalacji
fotowoltaicznej na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki. W pozostałych przypadkach
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie
i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Koluszek.
6. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza
Koluszek przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo
do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczania przetwarzania
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych; prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania dotacji,
o której mowa w punkcie 4.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
IX. WYKAZ I ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:
W przypadku współwłasności, jako współwłaściciel oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację zadania opisanego
w deklaracji.
Lp.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Podpis współwłaściciela:
1
2
3
4
5
6
7
Oświadczam, że zapoznałem/am się z deklaracją i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia.
Data złożenia deklaracji:
Czytelny podpis składającego deklarację:
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