……………………………..……………………
(imię i nazwisko)

……………………… … …
(miejscowość, data)

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

……………………………..……………………
(PESEL)

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

BURMISTRZ PARCZEWA
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany ……………………………..….......................…… deklaruję uczestnictwo w projekcie pt.
(imię i nazwisko)

„Czysta energia w Gminie Parczew” planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
1. Uprzedzony 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 ………….....….……...…. nr działki: …………...…..…..…
obręb: ….......…….….. dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr: …………….............……………....
2. Oświadczam/oświadczamy*, że:
2.1. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Parczew dla celów
uczestnictwa w projekcie „Czysta energia w Gminie Parczew” polegającym na montażu w budynku
mieszkalnym:
a) instalacji solarnej z kolektorami do wytwarzania ciepłej 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. (wielkość przekazywanej nieruchomości będzie
zależna od niezbędnych wielkości budynków i ewentualnej odległości gruntu potrzebnego do montażu
instalacji).
2.2. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………. i jest zgodna z Deklaracją o
wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi ......................................
(potwierdzenie z pieczątką)***

2.3. W gospodarstwie domowym zamieszkują na stałe osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
……………………………………………………………….........................................................……….
(jeżeli tak, podać nr decyzji o orzeczeniu niepełnosprawności i organ wydający)

2.4. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej
5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia
(ologowania) lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 – Energia przyjazna środowisku.
2.5. W budynku, korzystającym z instalacji solarnej nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a w
przypadku instalacji fotowoltaicznej nieruchomość nie jest wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej a budynki, na których miałaby być zamontowana instalacja nie są związane z
prowadzeniem działalności rolniczej.
2.6. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w losowaniu, przeprowadzonym w celu wyłonienia grupy osób, dla
których zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację projektu. Losowanie zostanie
przeprowadzone w przypadku większej liczby chętnych niż posiadane środki na realizację zadania.
2.7. Deklaruję wnieść wkład finansowy na wyznaczone konto bankowe w wysokości i na zasadach
określonych w projekcie. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 15% + VAT wartości instalacji i

* niewłaściwe skreślić
** wstaw znak X w przypadku wyboru
*** Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Parczew

będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie. Pozostała część inwestycji
sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej.
2.8. Na koniec 2018 roku nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Parczew (podatki,
opłaty za wodę, kanalizację, czynsze dzierżawne i najmu, udział w wspólnych przedsięwzięciach itp).
2.9. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Parczew, niezwłocznie
podpiszę stosowną umowę oraz dostarczę:
2.9.1 dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
2.9.2 aktualne (koszt własny), pozytywne badania techniczne instalacji elektrycznej w zakresie:
a) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary
impedancji pętli zwarcia),
b) pomiarów rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
c) pomiarów rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
d) pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
e) pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
f) opinia w zakresie stanu instalacji elektrycznej,
g) opinia w zakresie stanu instalacji odgromowej (jeżeli występuje).
2.10. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z informacją przedstawioną przez Burmistrza Parczewa w zakresie
wstępnych kosztów zakupu i wykonania instalacji w tym jego finansowania.
2.11. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Gmina Parczew (ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, numer telefonu: 83/3551224).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@parczew.com lub pisemnie na adres Administratora.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w projekcie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
(czytelny podpis właściciela /
wszystkich współwłaścicieli budynku)
Załączniki:
1. Ankieta
2. Potwierdzenie własności (księgi wieczyste)
3. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
5. Kopia rachunku za prąd (jeżeli dotyczy)
* niewłaściwe skreślić
** wstaw znak X w przypadku wyboru
*** Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Parczew

Solarna

Fotowoltaiczna

