…………………………….…, dnia …………….……………

Imię i Nazwisko: …………………………..…………………..…………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji : ………………………………..……….……………………………………………………………….………
Telefon: ………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………….……………………

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania
instalacji OZE
1.

2.

Typ planowanej do montażu instalacji/mikroinstalacji OZE (należy zaznaczyć odpowiednio wybrane):
[ ]

panele fotowoltaiczne (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 1)

[ ]

kolektory słoneczne (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 2)

Miejsce montażu instalacji (adres posesji, nr geodezyjny działki): ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

3.

Tytuł prawny do władania nieruchomością (numer księgi wieczystej): …………………….…………………………….
Dodatkowe informacje:

4.

Roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (liczba kWh): ……………………………………..

5.

Obecnie posiadane instalacje OZE: ..……………………………………………………………………………………………………….

6.

Czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza?
(TAK/NIE)………………………….
[ ] deklarowałem/am udział w poprzednim projekcie dotyczącym montażu odnawialnych źródeł
energii:
[ ] kolektorów słonecznych
[ ] instalacji fotowoltaicznej
[ ] pompy ciepła
[ ] nie deklarowałem/am udziału w poprzednim projekcie dotyczącym montażu odnawialnych źródeł
energii i zobowiązuję się wpłacić zaliczkę do Kasy Urzędu Gminy lub na konto Gminy w kwocie 100 zł
na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

…………………………………
Czytelny podpis
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami udziału w projekcie wskazanymi poniżej.

2. Udostępnię nieruchomość Gminie Janów Podlaski oraz wykonawcom dla celów projektowych,
montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.
3. Upoważniam Gminę Janów Podlaski do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami
administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją
objętą projektem.
4. Udostępnię nieruchomość na potrzeby realizacji działań kontrolnych przez Gminę i inne
instytucje zaangażowane w realizację inwestycji objętej projektem.
5. Wyrażam zgodę na realizację inwestycji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz
zobowiązuję się do utrzymania przedmiotowej operacji w okresie 5 lat od dnia zakończenia
realizacji projektu.

…………………………………
Czytelny podpis

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej deklaracji i ankiety,
opatrzonych podpisem osoby deklarującej udział w projekcie zakupu i montażu instalacji OZE
oraz

dołączenie

oświadczenia

właściciela/oświadczeń

wszystkich

współwłaścicieli

nieruchomości.
2. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do deklaracji udziału w projekcie konieczne jest
dołączenie kserokopii faktury za energię elektryczną, na podstawie której możliwe będzie
odczytanie wielkości zużycia energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Na listę
przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię
elektryczną.
3. Moce instalacji fotowoltaicznych będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi
budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet i dołączonych kserokopii faktur.
4. Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie uzależniona od liczby użytkowników:
1 ÷ 3 osoby - 2 kolektory słoneczne
4 ÷ 6 osób - 3 kolektory słoneczne
7 osób lub więcej - 4 kolektory słoneczne
5. Wysokość kosztów, które poniosą osoby biorące udział w projekcie zależeć będzie od
wielkości instalacji OZE zainstalowanych na ich nieruchomościach.
6. Szacunkową wartość instalacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj instalacji

Szacunkowy
koszt netto
wykonania
instalacji
(w zł)

6 800,00

Przewidywany wkład
własny mieszkańca dla
instalacji
montowanych na
budynkach
mieszkalnych – VAT 8%
(w zł)
ok. 1 700,00 (25%)

Przewidywany wkład
własny mieszkańca dla
instalacji montowanych
na budynkach
gospodarczych
– VAT 23%
(w zł)
ok. 2 700,00 (40%)

Instalacja fotowoltaiczna – 1,5 kW
Instalacja fotowoltaiczna –2,0 kW

9 000,00

ok. 2 300,00 (25%)

ok. 3 600,00 (40%)

Instalacja fotowoltaiczna –2,5 kW

11 300,00

ok. 2 900,00 (25%)

ok. 4 500,00 (40%)

Instalacja fotowoltaiczna –3,0 kW

13 500,00

ok. 3 400,00 (25%)

ok. 5 400,00 (40%)

Instalacja solarna – 2 panelowa

8 100,00

ok. 2 400,00 (30%)

ok. 4 100,00 (50%)

Instalacja solarna – 3 panelowa

9 100,00

ok. 2 800,00 (30%)

ok. 4 600,00 (50%)

Instalacja solarna – 4 panelowa

10 500,00

ok. 3 200,00 (30%)

ok. 5 300,00 (50%)

7. Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy i mogą ulec zmianie
na etapie realizacji inwestycji.
8. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych, w których nie jest
prowadzona działalność gospodarcza bądź rolnicza. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest
działalność gospodarcza (rolnicza) to warunkiem przystąpienia do projektu będzie posiadanie
odrębnego układu pomiarowego energii dla prowadzonej działalności.
9. W przypadku budynków będących na etapie budowy wymagane jest dołączenie pozwolenia
na

użytkowanie

budynku

lub

zgłoszenie

zakończenia

budowy

najpóźniej

do dnia 31.12.2019 r.
10. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina
zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie
prawdziwości/rzetelności podanych danych.
11. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń
Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia
zostanie skierowany do realizacji. Realizacja projektu jest planowana na lata 2020-2021.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Wójt

Gminy

Janów

Podlaski,

ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski.
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony

Danych

w Urzędzie

Gminy

Janów

Podlaski

za

pomocą

iod@janowpodlaski.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 341 30 73.

adresu

e-mail:

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c

rozporządzenia RODO w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j.) w celu realizacji zadań własnych gminy.
4. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane:
1) 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, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Wójt Gminy Janów Podlaski.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania
kopii tych danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16
Rozporządzenia,
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18
Rozporządzenia,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

……………………………………………….
(Data i podpis)

