
 
 

DEKLARACJA 

dotycząca udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznej 

 

Ja niżej podpisany(a) 

 

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

zamieszkały(a) 

 

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

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 

fotowoltaicznej 

 

na działce nr ewid………………..……...  

 

położonej w miejscowości………………………………………………………….…nr domu…... 

 

numer telefonu…………………………………………………………... 

Oświadczam, że: 

1. Zamontowana instalacja nie będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa rolnego ani 

działalności gospodarczej. 

2. Budynek mieszkalny, dla którego przeznaczona jest instalacja jest zamieszkał a instalacja będzie 

wykorzystywana. 

3. Działka wraz z budynkiem mieszkalnym, na której planowany jest montaż instalacji jest moją 

własnością i mam prawo do dysponowania nią w sposób umożliwiający montaż i użytkowanie 

instalacji. 

4. Zgadzam się aby instalacja przez okres 5 lat od zakończenia i rozliczenia dofinansowania przez 

Gminę, stanowiła własność Gminy. 

5. Zobowiązuje się do eksploatacji zamontowanej instalacji zgodnie instrukcją obsługi oraz 

do pokrycia kosztów napraw, w przypadku powstania uszkodzeń z mojej winy. 

6. Zapoznałem się warunkami udziału w projekcie, wstępnymi kosztami instalacji i wysokością 

mojego wkładu finansowego w inwestycji oraz że ostateczny udział w kosztach zostanie ustalony 

po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych 

7. Jestem świadomy, że realizacja inwestycji możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania 

z funduszy europejskich. 

8. Wyrażam zgodę na wniesienie zaliczki na dokonanie wizji lokalnej i opracowanie dokumentacji. 

 

Liczba osób zamieszkałych budynek, którego dotyczy wniosek:…………….. osób 

Proponowane miejsce montażu instalacji (podkreślić)  budynek     grunt      budynek gospodarczy 
 

Oczekiwana przez właściciela moc instalacji fotowoltaicznej:……….…...kW 

 

         

          Podpis 



 
 

 

                                                        KARTA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 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 

(RODO) 

informujemy, że: 

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w 

Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu  

    2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do 

korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz  

    3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica  

    4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica  

    5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica  

    6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

    7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych.  

    8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego 

prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją niepodania danych jest 

uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub 

uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

    9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu).  

    10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

    11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica 

dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica.  
 

   

             

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

        Podpis 


