D E K LARAC JA
dotycząca udziału w projekcie instalacji
fotowoltaicznych i/ lub kolektorów słonecznych
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon
E-mail

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na instalacji fotowoltaicznych i/ lub
kolektorów słonecznych.
Budynek mieszkalny, w którym będą wykorzystywane efekty realizacji projektu, stanowi moją
własność (na żądanie Gminy Wasilków zobowiązuję się w terminie 3 dni od dnia wezwania do
przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do tej nieruchomości), oraz
położony jest na działce nr ewidencyjny …………………….… w miejscowości ………………….…………
ul……………………………………………….. nr domu/mieszkania……………..
Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim w sposób umożliwiający instalację
i utrzymanie systemu instalacji fotowoltaicznych i/ lub kolektorów słonecznych.
Oświadczam, że mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany
przez Gminę Wasilków jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Osi
Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).
Dane obiektu, związanego z montażem
która stanowi integralną część deklaracji.

instalacji

zawarte

są

w

ankiecie,

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
niniejszego projektu.

……………………………
(data)

…………………………………………..
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna RODO
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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 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 Wasilków z siedzibą przy ul.
Białostocka 7, 16-010 Wasilków , tel. 85 71-85-400, e-mail: kancelaria@wasilkow.pl,
reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować
poprzez adres email: iod@wasilkow.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych tj. Pana/Pani zgody w celu realizacji przedsięwzięcia w
ramach Działania 5.1„Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego,
4. Odbiorcami Pana/Pani 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).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani 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.
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 projekcie.
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 i podpis
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ANKIETA UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW GMINY WASILKÓW W
PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM
DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014 – 2020

OGÓLNE DANE NA POTRZEBY PROJEKTU
1. Czy budynek mieszkalny został oddany do użytku:
 TAK
 NIE
2. Czy wnioskodawca posiada „Kartę Dużej Rodziny”:
 TAK
 NIE
3. Czy budynek jest zamieszkały przez osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym:
 TAK
 NIE
4. Rodzaj pokrycia dachu budynku, na którym planowany jest montaż instalacji (zaznaczyć właściwe):
 blacha
 dachówka
 blacho-dachówka
 eternit (konieczność zmiany pokrycia do dnia montażu instalacji OZE)
 inne ………………
5. Liczba osób zamieszkałych w budynku na którym planowany jest montaż instalacji ……….… w tym:
1) liczba osób które rozliczyły PIT za 2018 w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, wskazując jako
miejsce zamieszkania Gminę Wasilków: …………
2) liczba osób, które są podatnikami podatku rolnego i nie zalegają z zapłatą tego podatku: …………….
6. Ja niżej podpisany oświadczam, że pod wskazanym adresem gdzie zostanie zainstalowana
instalacja OZE, nie prowadzę działalności gospodarczej i nie prowadzę działalności rolniczej lub
agroturystycznej oraz instalacja solarna będzie wykorzystywana tylko na cele mieszkaniowe.
7. Oświadczam, że nie posiadam zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych
należności wobec Gminy Wasilków.

Prosimy o wybranie rodzaju instalacji  i wypełnienie właściwej części
ankiety (istnieje możliwość wyboru obu opcji).

DANE DOTYCZĄCE MONTAŻU
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
(do produkcji prądu na potrzeby własne gospodarstwa domowego)
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. Dane z faktury za energię elektryczną (ostatnie okresy rozliczeniowe)
 złotych za miesiąc ………………..…

kWh za miesiąc ……………

lub
 złotych za rok ………………………

kWh za rok ………………….

2. Opcjonalne planowane wyposażenie budynku:
 kuchnia indukcyjna …………………kW
 pompa ciepła ………….…….………...kW
 ogrzewanie elektryczne ………….. kW
 klimatyzacja ………….………………….KW

3 . Proponowana moc [kW] paneli fotowoltaicznych do montażu (proszę wybrać):
2,5 kW 

3 kW 

3,5 kW 

4 kW 

……………kW (wpisać moc)

DANE DOTYCZĄCE MONTAŻU
INSTALACJI SOLARNYCH
(do podgrzewania wody użytkowej)

 INSTALACJA SOLARNA
1.

Pojemność zbiornika na ciepłą wodę - obecnie (zaznaczyć):
 TAK, pojemność ……… l.
 NIE

2. W jaki sposób podgrzewana jest woda w budynku:










kocioł węglowy/na drewno
kocioł olejowy / terma olejowa
kocioł gazowy / terma gazowa
przepływowy ogrzewacz wody
kocioł na biomasę/pellet
przepływowy ogrzewacz gazowy
przepływowy ogrzewacz elektryczny
piec elektryczny/terma elektryczna
inne - jakie ……………………

3. Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody (wysokość około 1,5 – 2 m)
 kotłownia
 piwnica
 poddasze
 inne
4.

Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku:
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 kotłownia węglowa/na drewno
 kocioł olejowy
 energia elektryczna
 kocioł gazowy
 kocioł na pellet
 inne – jakie …………………………………..

Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy
i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.

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

(Data i czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli)
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