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Załącznik nr 2  
do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu Grantowego 

 
 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

Ja, niżej podpisany/a 

Imię i nazwisko:  

Pełny adres 

zamieszkania: 

 

nr telefonu  adres email  

PESEL / NIP* 

(informacja niezbędna do 

weryfikacji Grantobiorcy 

w rejestrze podmiotów 

wykluczonych, o którym mowa w 

art. 210 ustawy o finansach 

publicznych ) 

 

* PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

 NIP – w  przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa 
w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

 
 

na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa*, w imieniu swoim* i współwłaścicieli* 

*zaznaczyć właściwe 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imiona i nazwiska/ jeśli dotyczy) 

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) 

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 

z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. (zaznaczyć instalację preferowaną)  

Lp. Rodzaj instalacji Przy wybranej, 
preferowanej 

instalacji proszę 
wstawić „x” 

Dane instalacji – 
planowane/preferowane 

1. Instalacja fotowoltaiczna  około ……………. kWp 

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych) 
  2 płyty kolektorów* 

 3 płyty kolektorów* 

Data wpływu  

Nr referencyjny   
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 4 płyty kolektorów 

*zaznaczyć właściwe 

3. Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  Nie dotyczy 

4. Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u.  Nie dotyczy 

5. Kocioł na biomasę (pellet)  Nie dotyczy 

 

dla poniższej określonego budynku mieszkalnego:  

Adres  

Numer działki  

Numer księgi wieczystej  

Prawo dysponowania  

nieruchomością  Własność 

 Współwłasność 

 Inne, jakie? 
………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące nieruchomości: 

Czy pod wskazaną lokalizacją 
inwestycji jest prowadzona lub 
zarejestrowana działalność 
gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza 

 Tak, jaka? ……………………………………………..                          

 Nie 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii 
elektrycznej/cieplny? 

Energii elektrycznej: 

 Tak        

 Nie                    

Energii cieplnej: 

 Tak        

 Nie                    

Powierzchnia użytkowa budynku ………………………………… m
2
 

w tym powierzchnia budynku 
mieszkalnego przeznaczona pod 
działalność  

………………………………… m
2
, 

tj. …..…..% powierzchni budynku mieszkalnego  

Moc urządzenia grzewczego (kotła 
służącego do ogrzewania budynku 
aktualnie) 

(wpisać w przypadku wnioskowania o 
instalację cieplną) 

 

………………………………… kW 

Zużycie energii elektrycznej za ostatnie 
12 miesięcy  

(wpisać w przypadku wnioskowania o 
instalację fotowoltaiczną) 

 

………………………………… kWh 
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Zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy 

(wpisać w przypadku wnioskowania o 
instalację cieplną) 

…………………………………………………………... m
3
 

Liczba osób stale zamieszkałych w 
budynku (nie mylić z zameldowanymi) 

 

................................................................. 

Instalacja w budynku   Jednofazowa   Trójfazowa (siła)                   

Rodzaj zamontowanej instalacji OZE w 
budynku/dla budynku w chwili 
składania deklaracji 

 W budynku zamontowano 
instalację OZE 

 Instalacja fotowoltaiczna, 
moc ……..… kWp 

 Pompa ciepła c.w.u. 

 pompa ciepła c.o.  

 kocioł na biomasę 

 inna, jaka……… 

 W budynku nie 
zamontowano 
instalacji OZE 

 

Sposób 
przygotowania 
c.w.u 

 

 Gaz 

 Biomasa  

 Drewno 

 Olej 

 Węgiel 

 Ekogroszek 

 Miał 

 Energia Elektryczna 

 Inne, jakie? 
…………………… 

Obecny 
system 
grzewczy 

 Gaz 

 Biomasa 

 Drewno 

 Olej 

 Węgiel 

 Ekogroszek 

 Miał 

 Energia Elektryczna 

 Inne, jakie? 
…………………… 

Oświadczenia: 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” 
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii 
Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU 

2. Oświadczam że aktualny stan wpisu do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej 
projektem jest zgodny ze stanem faktycznym. 

3. Budynek, w którym/na którym montowana będzie instalacja/-e jest zamieszkany. 

4. Dach budynku, na którym montowana będzie instalacja/-e nie jest pokryty eternitem (dotyczy 
instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) 

5. Pokryję koszt zakupu i montażu instalacji ze środków własnych do czasu ich częściowej 
refundacji. 
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6. Wybiorę wykonawcę instalacji po uprzednim przeprowadzeniu badaniu rynku i procedury 
ofertowej. 

7. Zawrę umowę z Gminą o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, 
w wysokości do kwot określonych w regulaminie naboru.  

8. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 16 sierpnia 2023 roku. 

9. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Gminy Pilchowice z siedzibą 
w Urzędzie Gminy Pilchowice wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi 
w Regulaminie, o którym mowa w pkt.1. 

10. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia 
wprowadzenie energii do sieci). 

11. Oświadczam, iż nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

12. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam/posiadam
*
 

jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Pilchowice z tytułu należności 
podatkowych i opłat lokalnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających 
prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu. 

13. Oświadczam, że energia wyprodukowana ze źródeł OZE zostanie wykorzystana wyłącznie 
na potrzeby bytowe w budynku mieszkalnym. 

14. Mam świadomość, że nie można uczestniczyć jednocześnie w projekcie z RPO WSL 2014-
2020 oraz Programie Ograniczania Niskiej Emisji, tzn. że wnioski oczekujące na realizację 
wniosku w ramach PONE dotyczące budynków, które zgłoszone są do przedmiotowego 
projektu w zakresie kotła na biomasę lub pompy ciepła pełniącej podstawową funkcję c.o., 
zostaną automatycznie zawieszone w PONE do czasu rozstrzygnięcia konkursu w RPO 
WSL 2014-2020. W przypadku otrzymania dofinansowania z RPO WSL wnioski zawieszone 
zostaną odrzucone w ramach PONE. 

 
Projekt jest realizowany przez Gminę Pilchowice (ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście 
pandemii Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU. 
 
Do deklaracji dołączam następujące dokumenty: 

1. Informację o przetwarzaniu danych osobowych 
2. Pełnomocnictwo (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu)*  
3. Wypis/wydruk z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania 

nieruchomością) 
4. Rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy* 

 
*skreślić jeśli nie dotyczy/niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

           ...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                  (czytelny podpis) 
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Załącznik 1 do deklaracji udziału w projekcie 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY PILCHOWICE z siedzibą 
w PILCHOWICACH, ul. DAMROTA 6, kod pocztowy 44 – 145 PILCHOWICE, adres e-mail: 
ug@pilchowice.pl, tel. 32-235-65-21.  
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO  
na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji, rozliczenia 
i udokumentowania trwałości projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze 
w kontekście pandemii Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-
EU.  
 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan LESZEK PROSZOWSKI 
adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl. 
 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w operacji. Nie podanie danych 
skutkuje brakiem uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”. 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu 
wycofania zgody. 
 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo 
do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, 
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia 
zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
 

 
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Pilchowice moich danych osobowych w związku 
z realizacją projektu: pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie Gminy Pilchowice”.   
 

 

           ...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                  (czytelny podpis) 


