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Deklaracja udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji OZE na 

terenie Miasta Bełchatów 

I. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU:  

Imię:   

 

Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu: 

 

 

Telefon:  

 

Adres e-mail:  

 

 

II. Deklaracja udziału w projekcie  

Ja, niżej podpisany/a deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta 

Bełchatowa”  planowanym do realizacji przez Miasto Bełchatów w ramach RPO Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020.  

1. Jeżeli nieruchomość posiada współwłaścicieli proszę wymienić:  

1) …………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………,  
2)  …………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………, 
3) …………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………, 

(w przypadku współwłasności deklarację podpisują wszyscy współwłaściciele).  

2. Wyrażam zgodę na użyczenie nieruchomości na cele realizacji montażu instalacji OZE. 

3. Godzę się na to, że przez okres trwałości projektu (5 lat od otrzymania płatności końcowej w 

projekcie) instalacja powstała w wyniku projektu będzie własnością Miasta Bełchatowa, a po 

zakończeniu okresu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie 

późniejszym przez obie strony.  
4. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na 

podstawie odrębnej umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału 
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finansowego w kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy 

robót budowlanych.  

5. Oświadczam, że energia z OZE będzie wykorzystywana tylko na cele socjalno-bytowe/potrzeby 

własne. 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od 

uzyskania środków UE. 

RODZAJ INSTALACJI 
❑ Instalacja fotowoltaiczna do 

wytwarzania energii elektrycznej 
 

wymiana źródła ciepła: 
 

❑ kocioł na biomasę 
 

❑ pompa ciepła (na potrzeby 
centralnego ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Powierzchnia / kubatura domu: ……………....m2 / 
……………...m3  

2. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………………... ton 
 
3. Moc istniejącego kotła: ……………………………….... kW 
4. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania 

wody użytkowej: 
………………………………………………………………………….. 

 
5. Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania 

domu:……………………………………………………………... 
 
6. Wymiary kotłowni(otworu drzwiowego) lub miejsca 

przeznaczonego na kocioł:     szerokość………………... 
długość….…………….   wysokość……………………. 

 
 7. Czy kocioł grzeje ciepłą wodę użytkową? 
           □ tak    □ nie 
8. Opis instalacji grzewczej: 
a. zamknięta □ tak □ nie 
b. otwarta □ tak □ nie 
c. pompowa □ tak □ nie 
d. grawitacyjna □ tak □ nie 
e. rodzaj grzejników (żeliwne, aluminiowe, stalowe, 

podłogowe) ……………………………………………………….…. 
f. rodzaj zaworów grzejnikowych (termostatyczne, 

odcinające) ……………………………………………………..… 
g. system odpowietrzania instalacji 
zawory automatyczne □ tak □ nie 
instalacja odpowietrzająca □ tak □ nie 

Jakiego obecnie używacie państwo rodzaju opału: 

❑ drewno  
❑ węgiel   
❑ pellet 

 - inne (jakie?)................................................................ 

Czy posiadacie już Państwo jakieś instalacje 
odnawialnych źródeł energii? 

 

□ nie 
□ tak 
Jakie?  
□ solary  
□ ogniwa fotowoltaiczne  
□ pompa ciepła  
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□ Inne, jakie? ………………………………………………………….……. 
Moc instalacji 
[kW]:………………………………………………..…….. 

DANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI 
Miejscowość:  

Ulica i nr domu / lokalu:  

Nr ewidencyjny działki:  

Obręb:  

Tytuł prawny do nieruchomości: 

❏ Własność 
❏ Współwłasność  
❏ Użytkowanie wieczyste  
❏ Użytkowanie  
❏ Dzierżawa  
❏ Najem  
❏ Samoistne posiadanie 
❏ inny (wypełnić jaki):......................................................... 
* zaznaczyć właściwe znakiem X 

Rodzaj dachu: 

❏ Płaski 
❏ Jednospadowy 
❏ Dwuspadowy 
❏ Wielospadowy 

* zaznaczyć właściwe znakiem X 

Połać dachu skierowana jest w 
kierunku*: 

❏ Południowym 
❏ Północnym 
❏ Zachodnim 
❏ Wschodnim 
❏ Południowo – wschodnim 
❏ Północnym – wschodnim  
❏ Południowo – zachodnim 
❏ Północno – zachodnim 

* zaznaczyć właściwe znakiem X 

Powierzchnia połaci dachowej w m2 :  

Rodzaj pokrycia połaci dachowej:  

Czy jest dostępna dokumentacja 
techniczna budynku, mapy, rzuty, 
przekroje? 

❏ TAK   
❏ NIE 

DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO 
Zużycie energii w roku 2020 (dane z 
faktur): 

............................................................................................ [kWh] 

Taryfa (inf. podane na fakturze):  

Moc umowna:  

 
 

   ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………… 
 

 
(Imię i nazwisko - podpis Właściciela/Współwłaścicieli nieruchomości) 
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OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu „Deklaracji udziału w projekcie 

polegającym na montażu instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatów” oraz przyjmuję do wiadomości, że moje dane 

przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia 

umowy na dofinansowanie i zawarcia umowy użyczenia z Uczestnikiem Projektu oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej 

zgody na przetwarzanie danych - w celu uczestniczenia w procesie inwestycyjnym na realizację zadania pn. „Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 

IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2„ w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji OZE na terenie 

Miasta Bełchatowa”.  Ponadto zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych 

(zawartą poniżej). 

 

Bełchatów, dnia………………………                          ………………….………….…….……….……...………………………………………………..... 

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

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

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

                        (Imię i nazwisko- podpis Właściciela/Współwłaścicieli nieruchomości) 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej zwane „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta 
Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, kod pocztowy 97-400, ul. Kościuszki 1. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 
um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta 
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  
iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd 
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, tel. 44/ 733 51 42. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. W 
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie inwestycyjnym. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu uczestniczenia w Projekcie i procesie inwestycyjnym opiera się na 
przepisie prawa: 

1) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

2) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, jak np. w 
przypadku uzyskania dofinansowania, w celu kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą 
( rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu 
odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 
Odnawialne źródła energii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu archiwizacji, 

3) w celu zawarcia i realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią,  

4) dane osobowe w zakresie nr telefonu oraz adresu poczty e-mail przetwarzane są na podstawie dobrowolnie 
wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych będzie miała Instytucja Zarządzająca–Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego na podstawie zawartej umowy oraz upoważnieni członkowie komisji do przeprowadzenia 
losowania. Ponadto dostęp do danych będą miały podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane 
osobowe, w tym:  

mailto:um@belchatow.pl
mailto:iod@um.belchatow.pl
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1) podmioty na podstawie zawartej umowy powierzenia danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i 
utrzymania systemów informatycznych, 

2) wykonawcy na podstawie zawartej umowy wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu zarówno na etapie 
ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania, w tym przeprowadzenia wizytacji przez 
techników u Uczestnika Projektu, celem określenia możliwości montażu danej instalacji i doboru odpowiedniej mocy 
– na podstawie umowy powierzenia danych osobowych do danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty e-mail będzie miał wykonawca w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego: Habitat Prime Sp. z o.o., Al. Niepodległości 118a lok. 10, 02-577 Warszawa, NIP 5252210053.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane 
(przez okres trwałości projektu) a następnie w celu archiwalnym przez czas wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b)prawo do sprostowania (poprawiania) danych, c)prawo 

do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, d)prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, e) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) RODO, można 

ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem – i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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