
 
Załącznik nr 3 do regulaminu – Deklaracja udziału w projekcie 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Ekoenergia - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie 
Kroczyce” 

Ja, niżej podpisany/a 
…………..………………………………………………………………………………………………………….      

(imię i nazwisko) 
zamieszkały/a pod adresem: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 
 

…………..………………………………………………………………………………………………………….. 
(PESEL) 

…………..………………………………………………………………………………………………………….. 
(nr dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty) 

posiadając prawo własności / współwłasności
1
 nieruchomości zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 

nr …………...……………………………….. na podstawie
2
 księgi wieczystej / aktu notarialnego / 

postanowienia sądowego
1 
nr …………………… 

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa jako Grantobiorca w projekcie polegającym na budowie 
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku mieszkalnego, który zamieszkuję i do którego posiadam 
tytuł prawny. Projekt będzie realizowany przez Gminę Kroczyce w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1: Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 posiadam kompleksową umowę na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej, 

 stan prawny nieruchomości jest uregulowany,  

 oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, wynikające z prawa 
własności/współwłasności

3
, 

 nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego, 

 pokrycie dachu nie jest wykonane z onduliny, eternitu, poliwęglanu, pleksy, słomy
4
,  

 dach jest w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym zamontowanie instalacji
5
, 

 energia powstała z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystywana na potrzeby socjalno – 
bytowe, 

 energia powstała z instalacji fotowoltaicznej nie będzie wykorzystywana do prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

 nie występują przesłanki powodujące wykluczenie mnie z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków publicznych, 

 zobowiązuję się do zawarcia umowy o powierzenie grantu, 

 zobowiązuję się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości 
projektu, 

 instalacja zostanie zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. 
 
 

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

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Dokument do wglądu 

3
 Niepotrzebne skreślić 

4
 O ile montaż instalacji przewidziano na dachu 

5
 O ile montaż instalacji przewidziano na dachu 



 
 

KLAUZULA ZGODY 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celu realizacji projektu pn. 
„Ekoenergia - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) 
w formule grantowej. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że 
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie wniosku opatrzonego 
podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną lub pisemnie poprzez wysłanie pocztą tradycyjną lub złożenie 
w siedzibie Administratora. 

 

…………………………………………         ……………………………………………… 
(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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 informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach, ul. Batalionów 

Chłopskich 29. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magdalena Welon- Brzyszcz, kontakt: iod@kroczyce.pl, 

tel.: 34 3152 150 ÷5 wew. 39 

3. Pana/Pani dane osobowe po złożeniu deklaracji udziału w projekcie będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pana/Pani zgody, a po zawarciu umowy o powierzenie Grantu 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, w celu realizacji projektu pn.: „Ekoenergia - montaż instalacji 

fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) w formule 

grantowej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) pracownicy Gminy zajmujący się realizacją projektu, 

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz instytucje 
kontrolujące i podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty 
przetwarzające).  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z ustawy, 

nie krótszego niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy Kroczyce, posiada prawo do: dostępu 

do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 

i wniesienia sprzeciwu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w w/w projekcie. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału Pani/Pana w przedmiotowym projekcie. 

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:iod@kroczyce.pl

