Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WNIOSEK - ANKIETA i DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - fotowoltaika
Nazwa projektu: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i
Mstów”
Prosimy wypełniać drukowanymi literami
* dane wymagane

DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko*

Adres

Miejscowość

Telefon*

PESEL

DANE INSTALACJI

Adres*
Miejscowość*

Numer działki*

Napięcie*

230 V jednofazowe

400 V trójfazowe

`

Roczne zużycie energii elektrycznej za rok 2021* (wg faktur)

kWh

Roczna opłata za zużycie energii elektrycznej za rok 2021

zł

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m2 *

TAK

NIE

* W przypadku braku powierzchni dachu montaż tylko na gruncie

Proponowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej
na dachu (dom)

na gruncie

Orientacja dachu dla montażu instalacji fotowoltaicznej
południe

m2

południowy zachód

m2

południowy wschód

m2

powierzchnia

m2

drzewa i inne przeszkody

TAK NIE
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - fotowoltaika

1) Deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie polegającym na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku
mieszkalnego wskazanego w niniejszej ankiecie oraz w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie - niezwłocznego podpisania
umowy z Gminą Rędziny.
2) Oświadczam, iż:
a) Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym wskazanym w niniejszej ankiecie,
b) Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną nie będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej,

c) Świadomy/a, iż Projekt realizowany będzie przez Gminę Rędziny, wyrażam zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w
celu sprawdzenia warunków technicznych i możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej,
d) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Gminę Rędziny wszelkich niezbędnych prac, w celu montażu instalacji fotowoltaicznej, a
także umieszczenie w widocznym miejscu na nieruchomości tabliczki informacyjnej / pamiątkowej promującej Projekt. Jednocześnie
zobowiązuję się do zachowania okresu trwałości Projektu t.j. 5 lat od daty zakończenia Projektu (rozumianej jako data płatności
końcowej na rzecz Beneficjenta (Gminy Rędziny) w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR).
e) Deklaruję współfinansowanie instalacji na budynku mieszkalnym w wysokości ok. 15% kosztów kwalifikowanych wybranej instalacji
fotowoltaicznej oraz podatek VAT (8% lub 23% od wkładu własnego), jak również pokrycie kosztów inwentaryzacji w wysokości do
120,00 zł brutto.

…………………………………

…………………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis osoby/ób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku, na potrzeby uczestnictwa w Projekcie pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów"

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, email: ug@redziny.pl .
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762-036.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o uczestnictwo w Projekcie pn. „Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na obrzarze gmin: Rędziny i Mstów" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności okresu
trwania projektu, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie inny podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do wycofania zgody.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
9) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w
projekcie.

………………………………...
…

…………………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis osoby/ób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością
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Adnotacje Urzędowe (wypełnia wyłącznie Urząd Gminy Rędziny):
Właściciel/współwłaściciel budynku nie posiada/ posiada nieuregulowane, a wymagane zobowiązania wobec Gminy Rędziny oraz jej
jednostek podległych (w szczególności zobowiązania podatkowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu
podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.01.2022r.)
NIE POSIADA zobowiązań
POSIADA zobowiązania
Data i podpis osoby weryfikującej w imieniu Gminy Rędziny:

……………………………..

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji warunków technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej, budynek:
SPEŁNIA warunki techniczne
NIE SPEŁNIA warunków technicznych
Data i podpis osoby weryfikującej w imieniu Gminy Rędziny:

……………………………..

Sprawdzono pod względem formalnym:
ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie
NIE ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie
Data i podpis osoby weryfikującej w imieniu Gminy Rędziny:
Uwagi:

……………………………..

