
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Data wpływu  

Nr referencyjny  

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
W ramach realizacji projektu pt. Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże- II etap 

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania -Puszcza Knyszyńska; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz 

rozwoju lokalnego. 

1. Dane Grantobiorcy  

Imię i nazwisko   

Adres   

Nr i seria dowodu osobistego   

Numer telefonu   

E-mail   

2. Lokalizacja inwestycji 

Adres inwestycji   

Nr działki, obrębu, jednostki    

Powierzchnia użytkowa budynku (m2)   

Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości  

Dach budynku pokryty azbestem (proszę zaznaczyć X)  TAK   NIE  

3. Opis inwestycji: 

Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (proszę zaznaczyć X): 

Instalacja fotowoltaiczna  

Moc instalacji fotowoltaicznej (kW)  

4. Harmonogram realizacji:  

Data rozpoczęcia    

Data zakończenia     

5. Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę : 

Dotychczasowe zużycie energii elektrycznej:  
- Do 2000 kWh/rok  
- Od 2000 do 4500 kWh/rok  
- Od 4500 do 8000 kWh/rok  
- Powyżej 8000 kWh/rok  

Punkty nie będą sumowane 
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Budynek mieszkalny* jest zamieszkały (potwierdzone zameldowaniem) 

przez osobę niepełnosprawną? 

 

Karta Dużej Rodziny  

*budynek mieszkalny, w którym będą wykorzystywane efekty realizacji projektu 

6. Działalność gospodarcza (proszę zaznaczyć X): 

Czy w budynku jest prowadzona działalność 

gospodarcza/rolnicza/? 

TAK  NIE  

ZAŁĄCZNIKI  
1. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (kopia aktu własności, odpisu z księgo 

wieczystej/numer elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do 
dysponowania budynkiem). W przypadku  współwłasności  zgoda  pozostałych  właścicieli  na  udział w 
projekcie; 
Mapka ewidencyjna z zaznaczeniem osi geograficznej Północ-Południe 

2. Inne: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Oświadczenia Grantobiorcy  

(proszę zaznaczyć oświadczenia i dokonać wyboru we wskazanych miejscach):  

 

 Akceptacja postanowień Regulaminu  

Oświadczam/y, że zapoznałem się z Regulaminem naboru grantów w ramach projektu pn.  

Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże  i akceptuję bez wyjątku jego 

zasady. 

  Przeznaczenie energii  

Oświadczam, iż energia elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w 

ramach Projektu będzie zużywana na własne potrzeby gospodarstwa domowego i nie będzie 

wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. 

  Prawdziwość informacji. Odpowiedzialność karna  

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego ciążącej na 

osobie, która przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 

nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 

istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego przyznawanego na podstawie 

projektu prowadzonego przez Gminę Dobrzyniewo Duże 

  Dostosowanie mocy instalacji do zapotrzebowania  
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Oświadczam, że moc instalacji OZE jest dostosowana do rocznego zapotrzebowania na 

energię elektryczną.  

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej 

przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekracza 100% 

całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej na potrzeby budynku 

mieszkalnego. 

  Oświadczenie o braku dofinansowań OZE w latach wcześniejszych           

Oświadczam, że nie otrzymałem finansowego wsparcie na wykonanie instalacji solarnych w 

latach wcześniejszych, w ramach wsparcia finansowego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020, oraz na 

budynku mieszkalnym wskazanym w pkt 2 niniejszego wniosku nie została zamontowana 

instalacja solarna w ramach wniosków składanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże. 

  Podmiot wykluczony  

Nie jestem zgodnie z art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z udziałem środków publicznych.  

  Podwójne finansowanie  

Oświadczam, że nie pokrywa wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych 

bezzwrotnych źródeł oraz nie uzyskał dofinansowania na ten sam cel z  innych bezzwrotnych 

źródeł 

  Stan budynku  

Gwarantuję w odniesieniu do budynków wskazanych w pkt 2 spełnienie podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych, konstrukcji oraz ich wytrzymałości na 

obciążenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

  Azbest         Nie dotyczy   

Azbest na dachu budynku wskazanego w pkt 2 niniejszego wniosku zostanie usunięty na mój 

koszt przed rozpoczęciem realizacji inwestycji ujętej we wniosku.  

(dotyczy wnioskodawców którzy wskazali, że na budynku znajduje się azbest).  

  Prawo do dysponowania nieruchomością  

Oświadczam, że mam prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w pkt 2 niniejszego 

wniosku umożliwiające zarówno instalację, jak i eksploatację przynajmniej w okresie 

trwałości projektu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

  Rozbudowa instalacji    TAK / NIE 

Prosimy o zaznaczenie TAK lub NIE 

Oświadczam, instalacja na którą złożyłem niniejszą Deklarację zostanie zamontowana w celu 

rozbudowy już istniejącej  ( zamontowanej ) instalacji o mocy ………….. kWp. Moc 
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rozbudowanej instalacji ( istniejącej oraz dołączonej z niniejszego Projektu ) jest 

dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa 

domowego oraz że, całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do 

sieci energetycznej przez instalację w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekracza 100% 

całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej na potrzeby budynku 

mieszkalnego. Jednocześnie dołączam pisemne Oświadczenie że, instalacja nie była 

finansowana z innych bezzwrotnych źródeł. 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( KLAUZULA RODO ) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z 

siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez 
Wójta.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 
iod@eterneco.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  
zgody, w celu podjęcia działań związanych z realizacją programu grantowego 
dotyczącego refundacji poniesionych kosztów budowy instalacji OZE na terenie Gminy 
Dobrzyniewo duże w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych 
źródłach  energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym 
Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych (np.: wykonawcy projektu) z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 
przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

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

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi uczestnictwo w programie. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych. Dane 
osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-
am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.  

 
 

 

Data _________________________                Czytelny  podpis_________________________________________ 

 

 
 
*Niepotrzebne skreślić  


