
Gmina Ogrodzieniec                                                                                                          
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

             GMINA OGRODZIENIEC 

 

Ja niżej podpisany deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Gminę Ogrodzieniec 

w ramach projektu składanego na planowany konkurs w perspektywie finansowej 2021 - 2027 Fundusze Europejskie 

dla Śląska. 

 

I. Dane wnioskodawcy oraz dane dotyczące miejsca instalacji 

(proszę zaznaczyć  właściwe pole) 

 I współwłaściciel II współwłaściciel III współwłaściciel IV współwłaściciel 

IMIĘ     

NAZWISKO     

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

    

TELEFON 
KONTAKTOWY/  
ADRES  E-mail   

    

CZY POD 
DANYM 
ADRESEM 
PROWADZONA 
JEST 
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA  

TAK NIE 

 

II. Deklaracja wyboru źródła 

Proszę zaznaczyć () jakie urządzenia OZE chcieliby Państwo zainstalować na nieruchomości wymienionej 

w punkcie I. 

 Instalacja fotowoltaiczna   

(zestaw urządzeń służący do wytworzenia prądu z energii słonecznej) 

 

 Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków za energię w 2022 r.

 …………………………….kWh 

 

Średni miesięczny koszt energii elektrycznej ……………………………. PLN 

 

Rodzaj Przyłącza budynku  

 Jednofazowe 

 Trójfazowe 

Operator Energetyczny  

 PGE 

 Enea 

 Tauron 
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 Energa 

 Inne………………………………………….. 
                    

Imię i Nazwisko właściciela licznika  

 Dane Wnioskodawcy 

 Inne…………………………………………. 

 

UWAGA 

W przypadku pokrycia dachu materiałem zawierającym azbest (np. eternit) nie ma możliwości instalacji 

urządzeń na dachu. 

 

 Instalacja magazynu energii 
(urządzenie służące do przechowywania energii w dowolnej postaci) 

 

W przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej, proszę wskazać typ falownika

 …………………………….kW 

 

 Instalacja pompy ciepła 

(maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru  

o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej)  

Preferowany typ: 

 Powietrzna (powietrze/woda) – CO i CWU 

 Powietrzna (wyłącznie CWU) 

CO – centralne ogrzewanie 

CWU – ciepła woda użytkowa 

 

Inne1: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA. W przypadku zaznaczenia instalacji pompy ciepła konieczne wypełnienie obowiązkowej ankiety 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Deklaracji przystąpienia do projektu. 

 

III. Dane miejsca instalacji:  

Adres montażu instalacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Numer działki: …………………………………………. 

Numer księgi wieczystej: …………………………………………. 

Tytuł prawny:   własność / współwłasność / użytkownie wieczyste / trwały zarząd / trwały zarząd 

( niepotrzebne skreślić) 

 
1 Odnawialne źródła energii (OZE) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię 
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 
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IV. Informacje techniczne dot. Gospodarstwa domowego  

 

- Moc umowna (przyłączeniowa) na energię elektryczną na podstawie umowy z Tauron-em

 ……………………………. kW 

 

- Wartość zabezpieczenia przed licznikowego (wartość bezpiecznika nadprądowego)   

 ……………………………. A 

 

- Czy w gospodarstwie jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, jeśli tak to proszę wskazać jej MOC

 ……………………………. kWp 

 

- W przypadku istniejącej instalacji fotowoltaicznej proszę wskazać na jakich zasadach jest rozliczana z Zakładem 

Energetycznym (proszę zaznaczyć  właściwe pole) 

a) Stary Prosument - Net metering    

b) Nowe zasady rozliczeń - Net billing    

 

- Czy na budynkach znajduje się instalacja odgromowa  * zaznaczyć właściwe 

a)Mieszkalny     TAK / NIE* 

b) Gospodarczy    TAK / NIE* 

 

- Wysokość pomieszczania kotłowi  ……………………………. M 

 

V. Informacje o gospodarstwie domowym 

(proszę zaznaczyć  właściwe pole) 

 

1) Typ budynku: 

 

 nowe budownictwo – energooszczędny; 

 nowe budownictwo – standardowa izolacja; 

 stare budownictwo – ocieplony z wymienioną stolarką; 

 stare budownictwo – nieocieplony.  

Powierzchnia ogrzewana budynku: 

…………………………….m2 

 

2) Planowane miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej: 
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 budynek mieszkalny 

 budynek gospodarczy 

 grunt 

 

3) Rodzaj dachu: 

 jednospadowy 

 płaski 

 inny ……………………..  

 dwuspadowy 

 wielospadowy 

 

4) Poszycie dachu:  

 blachodachówka 

 inne………………………  

 dachówka 

 zawierające azbest 

 

5) Obecnie używany rodzaj opału: 

 drewno 

 pellet  

 węgiel 

 inne …………………….. 

 

6) Rodzaj grzejników:  

 żeliwne 

 stalowe płytowe 

 aluminiowe 

 inne………………….….. 

 

7) Ogrzewanie podłogowe:  

 Tak  Nie 

8) Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: …………………………….m2 

 

9) Dostęp do sieci Internet 

 Wi-Fi 

 Kablowe 
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 Brak 

VI. Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu przeprowadzenia analizy możliwości 

budowy instalacji OZE. 

2. W przypadku braku technicznych możliwości montażu wybranej instalacji, nie będę mógł wziąć udziału 

w projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie dla Gminy Ogrodzieniec niezbędnej części powyższej nieruchomości 

w celu wykonania instalacji, na okres realizacji oraz przez 5 lat od zakończenia projektu. 

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu ewentualnej kontroli/wizyty monitorującej 

przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że przez okres 5 lat od zakończenia projektu właścicielem instalacji będzie Gmina 

Ogrodzieniec, a po tym okresie przekaże ono wnioskodawcy prawo własności instalacji. 

6. Zobowiązuję się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych (ustalony % wartości netto 

instalacji oraz całości VAT) oraz całość kosztów niekwalifikowanych, na które nie będzie można uzyskać 

dotacji, związanych z realizacją projektu na powyższej nieruchomości. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja projektu na powyższej nieruchomości może powodować dodatkowe 

koszty związane z dostosowaniem obiektu do montażu instalacji, które będą stanowiły koszt niekwalifikowany. 

8. Oświadczam, że instalacja OZE zamontowana na Nieruchomości lub Budynku nie będzie wykorzystywana do 

prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej ani agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego.  

9. Oświadczam, że przed wykonaniem instalacji wymienię na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami 

pokrycie dachowe zawierające azbest. Wymianę pokrycia dachowego wykonam nie później niż miesiąc przed 

planowanym terminem rozpoczęcia prac na nieruchomości w ramach projektu. 

10. Upoważniam Gminę Ogrodzieniec do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

11. Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) realizacja inwestycji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel,  

w związku z tym zrzekam się prawa do roszczeń w stosunku do Gminy Ogrodzieniec jeżeli realizacja 

inwestycji objętej niniejszą deklaracją nie dojdzie do skutku. 

b) montaż instalacji będzie obciążony stawką VAT aktualną na moment realizacji inwestycji na nieruchomości 

objętej niniejszą deklaracją (wg stanu na 01.12.2022 r.: 23% - przy montażu instalacji na budynku 

mieszkalnym o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2, 8% - w pozostałych przypadkach) Gmina zastrzega 

sobie prawo weryfikacji powierzchni użytkowej budynku. 

12. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Gminę Ogrodzieniec przekazanych przeze mnie oryginałów 

lub/oraz kopii dokumentów. 

 

 

Miejscowość …………………………………………….                         Data ……………………………………….. 

 

Podpis współwłaściciel I…………………………..……….. 

Podpis współwłaściciel II………………………………….. 

Podpis współwłaściciel III…………………………..……… 

Podpis współwłaściciel IV………………………………….. 
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 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

 dot. pozyskiwania wstępnych danych uczestników projektu na instalację OZE w gospodarstwach domowych                                                         

na terenie Gminy Ogrodzieniec  

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) – RODO /Dz.Urz. UE L119                                        

z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję: 

 

Tożsamość i dane 

kontaktowe 

Administratora   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ogrodzieniec  z siedzibą                                          
Pl. Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec,  tel. +48 (32) 67 09 700, e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl   

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych  

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pan Jacek Orłowski, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ogrodzieniec.pl lub  pisemnie pod adresem:  

42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 25. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie 

korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania                         

i podstawa prawna 

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są w celu stworzenia wstępnej listy uczestników, a 

następnie zawarcia umowy, w planowanym do realizacji projekcie przewidzianym do złożenia w 

ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2020 (FEŚL 

2021-2027) oraz w celu wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym. Podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: - art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne w celu zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), - art.6 ust.1 lit. e 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). 

Odbiorcy danych 

 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: - upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, - przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie 

usług.   

Okres przechowywania  

danych  

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego 

celu/celów, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 

przepisach prawa. 

Pani/Pana prawa 

związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
/PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących 
jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

Informacja o zamiarze 

przekazywania danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub orgfanizacji 

międzynarodowej  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Informacja                                     

o dowolności lub 

obowiązku podania 

danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Odmowa  podania  danych  jest  jednak  

równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się  o środki                          

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2020                   

(FEŚL 2021-2027). 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w 

tym o profilowaniu 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22      

ust. 1 i 4 RODO. 

 

   

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

