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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

GMINA IRZĄDZE 

 

Ja niżej podpisany deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Gminę Irządze w związku  
z wolą realizacji II Etapu projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – 
Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.  

 

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

 własność  

 współwłasność 

 użytkowanie wieczyste 

 trwały zarząd 

 ograniczone prawo 
rzeczowe 

 stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienia do wykonywania robót i 
obiektów budowlanych 

NR DOKUMENTU Z 
KTÓREGO WYNIKA 
TYTUŁ PRAWNY 
WŁASNOŚCI 

 

STATUS BUDYNKU  DOM ISTNIEJĄCY (zasiedlony) 
 

Informacje techniczne gospodarstwa domowego 

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię elektryczną na 
podstawie umowy z Tauron-em 

……………………………. kW 

Wartość zabezpieczenia przed licznikowego (wartość 
bezpiecznika nadprądowego)  

……………………………. A 
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Czy w gospodarstwie jest zainstalowana instalacja 
fotowoltaiczna, jeśli tak to proszę wskazać jej MOC 

……………………………. kWp 

W przypadku istniejącej instalacji fotowoltaicznej proszę 
wskazać na jakich zasadach jest rozliczana z Zakładem 
Energetycznym 

Stary Prosument - Net metering    

Nowe zasady rozliczeń - Net billing    
(proszę zaznaczyć  właściwe pole) 

Czy na budynkach znajduje się instalacja odgromowa 

Mieszkalny    TAK / NIE* 

Gospodarczy    TAK / NIE* 

* zaznaczyć właściwe 

Wysokość pomieszczania kotłowi  ……………………………. m 

 

II. Deklaracja wyboru źródła 

Proszę zaznaczyć () jakie urządzenia OZE chcieliby Państwo zainstalować na nieruchomości wymienionej 
w punkcie I. 

 

 Instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej 
(zestaw urządzeń służący do wytworzenia prądu z energii słonecznej) 

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie 
rachunków za energię w 2021 r. 

…………………………….kWh 

Średni miesięczny koszt energii elektrycznej ……………………………. PLN 

Rodzaj Przyłącza budynku 
 Jednofazowe 

 Trójfazowe 

Operator Energetyczny 

 PGE 

 Enea 

 Tauron 

 Energa 

 Inne………………………………………….. 

Imię i Nazwisko właściciela licznika 
 Dane Wnioskodawcy 

 Inne…………………………………………. 

 

UWAGA 

W przypadku pokrycia dachu materiałem zawierającym azbest (np. eternit) nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu. 

 

 Instalacja magazynu energii 
(urządzenie służące do przechowywania energii w dowolnej postaci) 
 
W przypadku posiadania instalacji 
fotowoltaicznej, proszę wskazać typ falownika 

…………………………….kW 
 

…………………………… 
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 Instalacja pompy ciepła 
(maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru  
o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej) 

Preferowany typ: 

 Powietrzna (powietrze/woda) – CO i CWU 

 Powietrzna (wyłącznie CWU) 

CO – centralne ogrzewanie 
CWU – ciepła woda użytkowa 

 

UWAGA. W przypadku zaznaczenia instalacji pompy ciepła konieczne wypełnienie obowiązkowej ankiety 
stanowiącej Załącznik nr 1 do Deklaracji przystąpienia do projektu. 

 

III. 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: 

 budynek mieszkalny 

 budynek gospodarczy 

 grunt 

Rodzaj dachu: 

 jednospadowy 

 płaski 

 inny …………………….. 

 dwuspadowy 

 wielospadowy 

Poszycie dachu: 
 blachodachówka 

 inne……………………… 

 dachówka 

 zawierające azbest 

Obecnie używany rodzaj opału: 
 drewno 

 pellet 

 węgiel 

 inne …………………….. 

Rodzaj grzejników: 
 żeliwne 

 stalowe płytowe 

 aluminiowe 

 inne………………….….. 

Ogrzewanie podłogowe:  Tak  Nie 

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

Dostęp do sieci Internet 

 Wi-Fi 

 Kablowe 

 Brak 
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IV. Oświadczenie wnioskodawcy 

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

2. W przypadku braku technicznych możliwości montażu wybranej instalacji, nie będę mógł wziąć udziału 
w projekcie. 

3. 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. 

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu ewentualnej kontroli/wizyty monitorującej 
przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że przez okres 5 lat od zakończenia projektu właścicielem instalacji będzie Gmina 
Irządze, a po tym okresie przekaże ono wnioskodawcy prawo własności instalacji. 

6. Zobowiązuję się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych (ustalony % wartości netto 
instalacji oraz całości VAT) oraz całość kosztów niekwalifikowanych, na które nie będzie można uzyskać 
dotacji, związanych z realizacją projektu na powyższej nieruchomości. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja projektu na powyższej nieruchomości może powodować dodatkowe 
koszty związane z dostosowaniem obiektu do montażu instalacji, które będą stanowiły koszt niekwalifikowany. 

8. Oświadczam, że instalacja OZE zamontowana na Nieruchomości lub Budynku nie będzie wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej ani agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego.  

9. Oświadczam, że przed wykonaniem instalacji wymienię na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami 
pokrycie dachowe zawierające azbest. Wymianę pokrycia dachowego wykonam nie później niż miesiąc przed 
planowanym terminem rozpoczęcia prac na nieruchomości w ramach projektu. 

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

11. Przyjmuję do wiadomości, że: 
a) realizacja inwestycji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel,  

w związku z tym zrzekam się prawa do roszczeń w stosunku do Gminy Irządze, jeżeli realizacja inwestycji 
objętej niniejszą deklaracją nie dojdzie do skutku. 

b) montaż instalacji będzie obciążony stawką VAT aktualną na moment realizacji inwestycji na nieruchomości 
objętej niniejszą deklaracją (wg stanu na 01.12.2022 r.: 23% - przy montażu instalacji na budynku 
mieszkalnym o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2, 8% - w pozostałych przypadkach) Gmina zastrzega 
sobie prawo weryfikacji powierzchni użytkowej budynku. 

12. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Gminę Irządze przekazanych przeze mnie oryginałów lub/oraz 
kopii dokumentów. 

 

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

 

Podpis współwłaściciel I…………………………..………..Podpis współwłaściciel II……………………………… 

 

Podpis współwłaściciel III…………………………..………Podpis współwłaściciel IV……………………………… 
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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 (zwanej dalej RODO)   Gmina Irządze, Irządze 124, 
42-446 Irządze  informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gmina Irządze, tel. 34 3543009, e-mail: urzad@irzadze.pl  zwanym 
dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):            
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com 

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z chęcią przystąpienia do projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych 
źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”-  
Etap II. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu i adresu e-mail jest realizowane na zasadzie 
dobrowolności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe będą udostępniane Urzędowi Gminy Irządze, Irządze 124, 42-
446 Irządze, która to uczestniczy przy realizacji projektu oraz innym odbiorcom jeżeli będzie to wynikać z 
przepisu prawa. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji możliwości udziału w projekcie po 
ogłoszeniu wytycznych i warunków przystąpienia do projektu, w związku z tym dane osobowe zostaną 
przekazane do wykonawcy, wyłonionego w drodze przetargu publicznego, w celu weryfikacji, a następnie w 
przypadku potwierdzenia uczestnictwa w projekcie w celu realizacji projektu. 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie 
przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku nieprzystąpienia do projektu dane zostaną usunięte. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczących danych podanych dobrowolnie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie nr telefonu i adresu e-mail jest realizowane na 
zasadzie dobrowolności, przy czym niepodanie tych danych może utrudnić lub uniemożliwić uczestnictwo w 
projekcie. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych. 

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim 
dane osobowe zostaną zebrane. 

 


