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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

Ja niżej podpisany  ……………………………..………………….................…………………… 

Zamieszkały   ………………………………………………………………………………… 

deklaruję uczestnictwo w projekcie Eko Energia dla Gminy Stanin - Etap __ realizowanego 

przez Gminę Stanin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 
 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za 

złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że: 

- jestem właścicielem / współwłaścicielem1 nieruchomości położonej w miejscowości 

……………….................…….……..……..…………, nr działki: …………….....…………….… 

obręb: ………......……………………………., dla której prowadzona jest Księga Wieczysta 

nr: ………………………….….......................................... w Sądzie Rejonowym w Łukowie 

2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Stanin dla 

celów uczestnictwa w projekcie Eko Energia dla Gminy Stanin. 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 powierzchni gruntu 

potrzebnej do montażu instalacji). 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres 

co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz 

umieszczonego oznaczenia informacyjnego lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 

4. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………….. i jest zgodna 

z Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

5. W budynku korzystającym z instalacji kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej 

i/lub instalacji pompy ciepła i/lub instalacji kotła na biomasę nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza, obiekty, na których miałaby być zamontowana instalacja, nie są związane z 

prowadzeniem działalności rolniczej, w tym agroturystycznej. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż szacowany koszt instalacji (w skład którego wchodzi koszt 

urządzenia, montażu i przygotowania dokumentacji technicznej) to koszt netto minimum: 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
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- dla instalacji kolektorów słonecznych: 

  - instalacja o mocy 3,20 kW –  ok. 9693,00 zł; 

  - instalacja o mocy 4,80 kW –  ok. 12303,00zł; 

- instalacja o mocy 6,40 kW –  ok. 12976,00 zł; 

- instalacje o mocy 8,00 kW -            ok 14786,00 zł 

- dla instalacji fotowoltaicznej: 

  - instalacja o mocy 1,60 kW –  ok. 9740,51 zł; 

  - instalacja o mocy 2,56 kW –  ok. 11280,55 zł; 

                  - instalacja o mocy 3,20 kW -            ok.13273,99 zł; 

                  - instalacja o mocy 3,84 kW -            ok. 17379,97 zł 

- dla instalacji pompy ciepła: 

  - instalacja o mocy 2,50 kW  –  ok. 10284,00 zł; 

- dla instalacji kotła na biomasę: 

  - instalacja o mocy 10 kW –   ok. 18103,00 zł; 

                   - instalacja o mocy 15 kW –   ok. 18543,00 zł; 

  - instalacja o mocy 24 kW –  ok. 19593,00 zł; 

                  - instalacja o mocy 32 kW -               ok. 20646,00 zł 

Instalacja solarna oraz instalacja pompy ciepła wykorzystywana będzie do przygotowania 

CWU, instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana będzie do produkcji energii, instalacja 

kotła na biomasę wykorzystywana będzie do ogrzewania budynku i przygotowywania CWU, 

na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego. Deklaruję przystąpienie do programu 

i pokryję ok. 20 -30 % kosztów realizacji inwestycji. 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty 

niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. druga wężownica 

w zasobniku, grzałka elektryczna, nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy 

zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), które 

w całości poniosę. 

8. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Stanin oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

9. Upoważniam Gminę Stanin do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami 

administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją 

objętą projektem. 

10. Niezwłocznie podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą 

posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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11. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub 

elewacji albo ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę 

mógł wziąć udziału w projekcie. 

12. Przyjmuję do wiadomości, iż o wciągnięciu na listę chętnych do udziału w programie 

będzie decydować kolejność złożenia deklaracji, tj. data wpływu do Urzędu Gminy Stanin. 

Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany został na 

podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji. 

13. Deklaruję dokonanie wpłaty na konto i w terminie wskazanym w umowie zawartej z Gminą 

Stanin w przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w deklaracji. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 

w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury związanej z realizacją projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz art. 6 

ust. 1 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 (RODO) (Dz. U. UE L 119 z dnia 

4 maja 2016 r.). 

15. W związku z deklaracją uczestnictwa w projekcie przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin; 

2) Szczegółowych odpowiedzi na pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych 

udziela Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod@stanin.pl oraz numerem telefonu 25 7981118 lub adresem Stanin 62, 21-422 

Stanin; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczania przygotowywanych 

przez Urząd projektów finansowanych ze środków unijnych; 

4) Dane osobowe będą przekazywane: podmiotowi zarządzającemu danym projektem 

unijnym, właścicielowi systemów informatycznych: SL 2014, LSI 2014, a także 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi, instytucjom bankowym, czy innym podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wymienionego wyżej projektu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, w których 

pozyskaliśmy dane osobowe, mogą być dalej przechowywane w celach statystycznych 

i archiwizacyjnych; 
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6) Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek 

uczestnictwa w danym projekcie unijnym; 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do: dostępu do 

tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych jeśli są błędne, 

uzupełnienia danych jeśli są niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych np. na 

okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych, usunięcia danych np.: kiedy 

nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy przysługuje do tego prawo; 

8) Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z przepisami prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, ale nie będą profilowane; 

10) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o 

dofinansowanie w/w projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także 

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e RODO – w związku z realizowanym projektem unijnym. 

 

 

 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania 

nieruchomością: 

 
 
 

…………………………………...
.. 

czytelny podpis 

…………………………………...
.. 

czytelny podpis 

…………………………………...
.. 

czytelny podpis 

 
 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

………………….………………..
.. 

miejscowość i data 

………………….………………..
.. 

miejscowość i data 

 


