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 DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII                                 

W GMINIE OPOCZNO 

 

 

 

Deklaruję uczestnictwo w planowanym przez Gminę Opoczno projekcie dotyczącym budowy 

odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej  

Imię i nazwisko  
(właściciel/współwłaściciele - wszyscy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania 
(adres do korespondencji)  

 

 

 

 

Numer telefonu do kontaktu  

Adres e-mail  
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I.  Informacje ogóle dotyczące nieruchomości, dla której planowany jest montaż instalacji 

fotowoltaicznej. 

Lokalizacja nieruchomości, dla której 

planowane jest wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej. 
(miejscowość, ulica, numer budynku) 

 

 

Numer działki ewidencyjnej, na której 

położona jest ww. nieruchomość. 

(Proszę podać nr działki i obręb ) 

 

 

Posiadany tytuł prawny do 

nieruchomości. 
(własność) 

Jeśli istnieje księga wieczysta proszę wpisać jej nr,  

w pozostałych przypadku należy załączyć 

dokument poświadczający własność) 

 

Powierzchnia użytkowa budynku (m2)  

Czy na nieruchomości, dla której 

planowane jest wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej prowadzona jest 

działalność gospodarcza, bez względu 

na jej rodzaj (również działalność 

rolnicza i agroturystyczna)? 
(tak/nie – niewłaściwe skreślić) 
(UWAGA: prowadzenie działalności 

gospodarczej wyklucza możliwość udziału w 

projekcie) 

 

 

tak / nie 

Rok oddania ww. nieruchomości do 

użytku/rok budowy. 

(UWAGA: brak oddania budynku do użytku nie 

daje możliwości udziału w projekcie)  

                               

Czy na potrzeby budynku pracuje już 

instalacja fotowoltaiczna?  
(tak/nie- niewłaściwe skreślić) 

 

tak, o mocy……………………kW / nie 
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II. Informacje dotyczące planowanej instalacji fotowoltaicznej, dla której 

planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zużycie energii elektrycznej w 

ciągu roku lub średniomiesięczny 

rachunek za prąd. 
(proszę podać w kWh lub w zł) 

 

 

Czy w najbliższych latach 

planowane jest zwiększenie 

zużycia energii?  
(tak/nie- niewłaściwe skreślić) 

 

tak / nie 

Jeśli tak, to jakie urządzenia, które wpłyną na zwiększenie 

zużycia energii: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………  

Rodzaj pokrycia dachowego. 
(papa, dachówka, karpiówka, 

blachodachówka, blacha trapezowa, 

inny(jaki)?) 

 

Rzut dachu – prosimy o narysowanie rzutu dachu wraz z podaniem wymiarów zewnętrznych, 
nachylenia, stron świata oraz zaznaczeniem i określeniem wymiarów elementów dachowych takich 
jak kominy, okna dachowe  itp. 
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Preferowana lokalizacja montażu 

instalacji. □ dach   □ grunt 

□ elewacja □ budynek gospodarczy  

Usytuowanie i powierzchnia połaci 

dachu wg stron świata 

(powierzchnia ekspozycji dachu dla 

instalacji wykorzystującą energię 

słońca). 

Wschodnia ……………………………m2 

Południowo - wschodnia ……………………………m2 

Południowa ……………………………m2 

Południowo-zachodnia ……………………………m2 

Zachodnia ……………………………m2 

Moc przyłączeniowa lub moc 

umowna obiektu [kW] 

(informację taką można znaleźć 

najpewniej w umowie 

dystrybucyjnej z dystrybutorem 

energii elektrycznej lub ewentualnie 

na fakturze za usługi dystrybucji 

energii elektrycznej)    

 

 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Opoczno środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 lub innych środków 

zewnętrznych. 

 

 

III. Oświadczenia. 

 

Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

……………………………………………      …………………………………..………………………………………………………….. 
      Miejscowość, data                       Czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentem - Informacją dla mieszkańców gminy 
Opoczno deklarujących udział w planowanym przez Gminę Opoczno projekcie budowy 
odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych pn. „Odnawialne źródła energii                              
w gminie Opoczno”, a przedstawione w nim informacje są dla mnie zrozumiałe.                     
 
 
……………………………………………            ………….…………………………………………………………………………………….. 

      Miejscowość, data              Czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opoczno reprezentowana przez Burmistrz 
Opoczna z siedzibą przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 

2. Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zajmuje się wyznaczony przez 
Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@um.opoczno.pl, tel. +48 44 786 01 66. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru deklaracji uczestnictwa 
w projekcie odnawialne źródła energii w gminie Opoczno na zadania realizowane w interesie 
publicznym, służące ochronie powietrza, polegające na montażu odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gminy Opoczno. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których 
zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie 
Miejskim w Opocznie instrukcją kancelaryjną wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

8. Podane przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia naboru deklaracji 
uczestnictwa w projekcie odnawialne źródła energii w gminie Opoczno OZE na zadania realizowane                      
w interesie publicznym, służące ochronie powietrza, polegające na montażu odnawialnych źródeł 
energii na terenie gminy Opoczno. 

9. Fakt nie podania w/w danych skutkuje brakiem możliwości zakwalifikowania do uzyskania 
dofinansowania w projekcie. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu                                    
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 
archiwalnych. 

 

 

             
                                                                  ……………………………………………………………….…………………………………..… 
            (data, i  podpis osoby/osób wyrażającej/cych zgodę) 

mailto:iod@um.opoczno.pl

