
…………………………………………………………………………                   …..………………………………..………
(imię i nazwisko)                                                                                                                                (miejscowość, data)

………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………
(nr dow. osobistego) 

…………………………………………………………………………
(PESEL) 

…………………………………………………………………………
(tel. kontaktowy)

Wójt Gminy Jarczów

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a/…………………………………………deklaruję uczestnictwo w projekcie pt.
(imię i nazwisko)

„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jarczów” planowanym do realizacji przez Gminę Jarczów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

1. Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego  oświadczenia  lub  zatajenie  prawdy  niniejszym  oświadczam,  że  jestem 
właścicielem 

/ współwłaścicielem nieruchomości położonej w…………………………………………………
                                                                                                                                              (miejscowość)
nr działki: …….. obręb: ......………………………………………  dla  której  prowadzona  jest 

Księga Wieczysta.   nr:  ……………………………………………….  w Sądzie Rejonowym w 

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

…….

2. Oświadczam/oświadczamy*, że:

2.1. Przekażę prawo  dysponowania  niezbędną  częścią  ww.  nieruchomości  Gminie  Jarczów dla  celów 
uczestnictwa w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jarczów” polegającym na montażu 
w budynku mieszkalnym:

a) instalacji solarnej z kolektorami do wytwarzania cieplej wody użytkowej **

b) instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej **

Powyższe prawo przekazywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia na okres co  
najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

2.2. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: …………… i jest zgodna z liczbą osób 
zamieszkałych  wykazaną  w  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

2.3. Wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 
5  lat  po  zakończeniu  realizacji  projektu,  zamontowanej  instalacji  oraz  umieszczonego oznaczenia 
(logotypów) o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020, 



Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

2.4. W  budynku,  w  którym  planowana  jest  realizacja  zadania  nie  jest  prowadzona  działalności 
gospodarcza. 

2.5. Wyrażę  zgodę  na  umieszczenie  na  liście  rezerwowej,  w przypadku  większej  liczby chętnych  niż  
posiadane  środki  na  realizację  zadania  lub  w  przypadku  złożenia  wymaganych  dokumentów  po 
terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2.6. Deklaruję  wnieść  wkład  finansowy na  wyznaczone  konto  bankowe  w  wysokości  i  na  zasadach 
określonych w projekcie.

2.7. Na dzień podpisania umowy nie będę posiadał żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Jarczów 
(podatki,  opłaty  za  wodę,  kanalizację,  czynsze  dzierżawne  i  najmu,  udział  we  wspólnych 
przedsięwzięciach itp.).

2.8. Oświadczam,  że  Zapoznałem/zapoznaliśmy  się  z  regulaminem przedstawionym przez  Wójta 
Gminy Jarczów w zakresie kosztów wykonania dokumentacji projektowej, wstępnych kosztów 
zakupu i wykonania instalacji w tym jego finansowania.

2.9. Zapoznałem się z treścią Regulaminu dla mieszkańców Gminy Jarczów dotyczącego naboru deklaracji  
i ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie 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 (ogólne 
rozporządzenie  
o  ochronie  danych)  –  dalej  RODO,  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Państwa  danych 
osobowych  
oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
Administrator danych osobowych: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarczów z siedzibą Urząd Gminy 
Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów.

Inspektor ochrony danych osobowych: 
• We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw  związanych  
z  ich  przetwarzaniem  może  Pani/Pan  kontaktować  się  z  inspektorem  ochrony  danych 
poprzez  
email: iod@gmina-jarczów.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Cele i podstawy przetwarzania:
• Administrator danych osobowych – Gmina Jarczów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

na  podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 
jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  związku z uczestnictwem w projekcie pt. 



„Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów” w celu zawarcia umowy o dofinansowanie 
montażu  instalacji  solarnej/fotowoltaicznej   
oraz wykonywania czynności/obowiązków z wynikających z umowy takich jak rozliczenie 
dotacji  
oraz sprawozdawczość.  Przed zawarciem umowy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą  w  celu  opracowania  wniosku  aplikacyjnego  o  dofinansowanie  dostawy i  montażu 
kolektorów  słonecznych  do  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej,  instalacji 
fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

Odbiorcy danych osobowych: 
• W związku  z  przetwarzaniem danych  w celach,  o  których  mowa  w pkt  4,  odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych takie jak 

monterzy  instalacji  
oraz  podmioty  zapewniające  obsługę,  rozwój  i  zabezpieczenie  systemów 
informatycznych.

Okres przechowywania danych: 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

dla  których zostały zebrane,  a  następnie,  jeśli  chodzi  o  materiały archiwalne  zgodnie  z 
obowiązującą  w  Urzędzie  Gminy  Jarczów  instrukcją  kancelaryjną  wynikającą  z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych 
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania 
archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:
• W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
• ograniczenia przetwarzania danych; 
• wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku 

powzięcia  informacji  
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony 
Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Obowiązek podania danych:
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie 

i  zawarcia  umowy.  
W przypadku  niepodania  danych  osobowych  niemożliwe  będzie  rozpatrzenie  wniosku  i 
zawarcie umowy. 

• Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu 
podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. Dane nie będą przekazywane do 
państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.

…………………………………………………..

…………………………………………………..
(czytelny podpis właściciela / wszystkich

            współwłaścicieli budynku)


