
 
 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU OZE 
GMINA IRZĄDZE – lista rezerwowa 

 
Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie przygotowywanym przez Gminę Irządze w związku  
z planowanym do realizacji w ramach RPO WSL 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła 
Energii – konkurs) 
 

I. Dane wnioskodawcy oraz dane dotyczące miejsca instalacji (zaznaczyć ⌧ właściwe pole) 
 

 I współwłaściciel II współwłaściciel III współwłaściciel IV współwłaściciel 

IMIĘ     

NAZWISKO     

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

    

PESEL     

TELEFON KONTAKTOWY 
 ADRES E-MAIL  

ADRES MONTAŻU 
INSTALACJI 

 

NUMER DZIAŁKI  NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ  

 
TYTUŁ PRAWNY 

¨ - własność ¨ - użytkowanie wieczyste 
¨ - współwłasność ¨ - trwały zarząd 

¨ - ograniczone prawo 
rzeczowe 

(zaznaczyć właściwe) 
¨ - stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienie do 
wykonywania robót i obiektów budowlanych 

 

NR DOKUMENTU Z 
KTÓREGO WYNIKA TYTUŁ 
PRAWNY WŁASNOŚCI: 

 

 
STATUS BUDYNKU 

¨ - DOM W TRAKCIE BUDOWY  
¨ - DOM ISTNIEJĄCY (zasiedlony) 

 
II. Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu przeprowadzenia analizy możliwości budowy 
instalacji OZE. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i archiwizowanie danych osobowych podanych w Sekcji I w zakresie 
niezbędnym do realizacji projektu. 

3. W przypadku braku technicznych możliwości montażu wybranej instalacji, nie będę mógł wziąć udziału w Projekcie. 
4. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie dla Gminy Irządze niezbędnej części powyższej nieruchomości w celu 

wykonania Instalacji na okres realizacji oraz przez 5 lat od zakończenia Projektu. 
5. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Irządze podpiszę z Urzędem Gminy 

Irządze Umowę uczestnictwa w Projekcie. 
6. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu ewentualnej kontroli/wizyty monitorującej przedstawicielom 

uprawnionych do tego podmiotów, w tym Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020. 
7. Wyrażam zgodę na to, że przez okres 5 lat od zakończenia Projektu właścicielem Instalacji będzie Gminy Irządze, a po 

tym okresie przekaże ona prawo własności Instalacji wnioskodawcy. 
8. Zobowiązuję się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych (17%) oraz całości kosztów 

niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu. 
9. Realizacja Projektu może powodować dodatkowe koszty, związane z dostosowaniem istniejących instalacji 

elektrycznej i/lub sanitarnej, na które nie będzie można uzyskać dotacji. 



III. Deklaracja wyboru źródła 
Jakie urządzenia OZE chcielibyście Państwo zainstalować w Waszym domu. 

(zaznaczyć ⌧ właściwe pole) 
 

¨ - instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej 

Liczba osób w gospodarstwie: 
¨ - od 2 do 3 osób 
¨ - od 4 do 7 osób 
¨ - 8 i więcej 

 

 
¨ - instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej 

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie 
rachunków za energię w 2020 r.: 

…………………………………… kWh 

 
Średni miesięczny rachunek za energię: 

 
……………………………………. Zł 

UWAGA 
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu. 

Alternatywnie w przypadku instalacji solarnej możliwy jest montaż na ścianie budynku, tarasie lub gruncie. 
Alternatywnie w przypadku instalacji fotowoltaicznej możliwy jest montaż na dachu budynku gospodarczego lub 

gruncie. 

 

 

¨ - instalacja kotła na biomasę (pallet) 

Moc aktualnie używanego kotła 
(węglowego, gazowego itp.): 

 
……………………………………………. kW 

 
 
 

 
 
 
¨ - instalacja pompy ciepła 

Preferowany typ: 
¨ - powietrzna (powietrze/woda) – CO i CWU 
¨ - powietrzna (wyłącznie do CWU) 

 
CO – Centralne Ogrzewanie 
CWU – Ciepła Woda Użytkowa 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Irządze z siedzibą w Irządzach (42-446) Irządze 124.  
Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@irzadze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
Wójt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: kmacherzynska.iod@gmail.com .  
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz realizacją projektu dotyczącego montażu instalacji OZE, 
na podstawie zgody (art. 6 lit. a RODO). Dane osobowe będą udostępniane Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 (Zarząd 
Województwa Śląskiego) oraz wykonawcy instalacji OZE, a także mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz 
podpisanych umów.  
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.irzadze.bip.jur.pl w zakładce „RODO Klauzula informacyjna”. 
 
 



 

IV. Informacje o gospodarstwie domowym 
(proszę zaznaczyć ⌧ właściwe pole) 

 
 

Typ budynku: 
¨ nowe budownictwo - energooszczędny 
¨ nowe budownictwo – standardowa izolacja 
¨ stare budownictwo – ocieplony z wymienioną stolarką 
¨ stare budownictwo - nieocieplony 

Powierzchnia ogrzewana budynku: 
 
…………………………………….m2 

 
Planowane miejsce montażu instalacji 
fotowoltaicznej/solarnej: 

¨ - budynek mieszkalny ¨ - budynek gospodarczy 

¨ - grunt 

 
Rodzaj dachu: 

¨ - jednospadowy ¨ - dwuspadowy ¨ - płaski 

¨ - wielospadowy ¨ - inny …………………………… 

 
 
 
 
 
Poszycie dachu: 

¨ - blachodachówka ¨ - dachówka 

¨ - inne – ………………………………………… 

¨ - pokrycie zawierające azbest (np. eternit) – 
Oświadczam, że przed wykonaniem Instalacji wymienię 
na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami 
pokrycie dachowe zawierające azbest. Wymianę 
pokrycia dachowego wykonam nie później niż 3 
miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia prac 
w ramach Projektu na nieruchomości. 

 
Jaki obecnie używacie Państwo rodzaj opału: 

¨ - drewno  ¨ - węgiel ¨ - pellet 

¨ - inne ................................ 

 
Rodzaj grzejników: 

¨ - żeliwne ¨ - aluminiowe 

¨ - płytowe stalowe ¨ - inne ………………………………… 

Ogrzewanie podłogowe: ¨ - Tak ¨ - Nie 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: ............................... m2 

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię elektryczną: ……………….…………..…kW 

 
 
 
 
W miejscu inwestycji prowadzona jest: 

¨ - działalność gospodarcza 
¨ - działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem 
energii na działalność) 
¨ - działalność rolnicza 
¨ - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem energii 
na działalność rolniczą) 
¨ - nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani 
rolnicza 

 
Czy któryś z członków gospodarstwa domowego 
prowadzi działalność gospodarczą? 

 
¨ - TAK ¨ - NIE 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/rolniczą 
 

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

oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym* oraz w dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych* otrzymałem/nie otrzymałem** pomoc de minimis w łącznej wysokości brutto 
…………………….………….…… zł, co stanowi równowartość ………………………………….. euro. 

Podpis……………………………………………………………………. 



Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/rolniczą 
 

………………….…………………………………………………………………………….. 
oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym* oraz w dwóch poprzedzających go latach 
kalendarzowych* otrzymałem/nie otrzymałem** pomoc de minimis w łącznej wysokości brutto 
…………………….………….…… zł, co stanowi równowartość ………………………………….. euro. 

Podpis……………………………………………………………………. 
 

* W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata 
obrotowe. 
** Niepotrzebne skreślić 

 
Upoważniam Gminę Irządze do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie procedur 
formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem. 

 
Realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem rezygnacji osób umieszczonych na liście podstawowej. 

 
Montaż instalacji na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT 
w wysokości 23%, zaś na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT 
w wysokości 8%. Powierzchnia użytkowa budynku będzie weryfikowana przez Gminę Irządze. Montaż instalacji fotowoltaicznej na 
gruncie lub budynku gospodarczym będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%. 

 
 
 
 

Miejscowość ………………………...................................................................….. Data……………………………… 
 
 
 

*Podpis: …………………………………………….. 
 
 

Podpis: …………………………………………….. 
 
 

Podpis: …………………………………………….. 
 
 

Podpis: …………………………………………….. 
 
 
 

*Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz odpowiadające im dane. 


