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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
naboru zgłoszeń 

 
 

Tworóg, dnia …………………….……. 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 
 w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą 
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie 

Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, 
Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” 

 

 

1. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………,  PESEL …………………………………………………. 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail …………………………………………………………………………….. 

 

2. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………,  PESEL …………………………………………………. 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………………………………………… 

 

3. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………,  PESEL …………………………………………………. 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności 

(użytkowania wieczystego/współużytkowania wieczystego) zlokalizowanej na: nr działki………………………… 

obręb ……………………………………………… nr księgi wieczystej ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. 
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Deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na budowie instalacji z zakresu 
odnawialnych źródeł energii tj.: 

Lp
. 

Rodzaj instalacji 

Wstawić  

X przy wybranej 
instalacji 

Wstawić X przy 
instalacji 

preferowanej* 

1. Instalacja kolektorów słonecznych   

2. Kocioł na biomasę2   

 *Wypełnić w przypadku wyboru więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE 

Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja 

w ramach niniejszego projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: ……………... 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE tj.: 
kolektorów słonecznych na:  

 dachu budynku mieszkalnego, 
 dachu budynku gospodarczego, który bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego,  
 tarasie ww. budynków  
 elewacji budynku mieszkalnego, 
 gruncie, 

lub kotła na biomasę opalanego pelletem wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji, 
w takiej części,  
w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu. 

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania dla niniejszego projektu, zobowiązuję 
się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Tworóg rachunek bankowy, 
w celu realizacji tego projektu.  

Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Mam świadomość 
odpowiedzialności za podanie tych danych niezgodnie ze stanem rzeczywistym, w związku 
z powyższym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru uzupełniającego do projektu planowanego do 
przygotowania przez Gminę Tworóg w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa 
IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 
Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs oraz akceptuję 
jego treść. 

2. Oświadczam, że w budynku przeznaczonym do montażu instalacji jest/nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza, agroturystyczna lub rolnicza, a obiekty, na których może zostać 
zamontowana instalacja są/nie są związane z prowadzeniem takiej działalności. 

3. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Tworóg oraz wykonawcom dla celów 
projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

4. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IOK/ 
Gminę Tworóg do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że złożenie 
kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do 
projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości wymogi określone w Regulaminie naboru uzupełniającego,  
w szczególności dotyczące zakwalifikowania mieszkańca do projektu. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 
zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych, 
oceny weryfikacji technicznej oraz dostępności instalacji w ramach prowadzonego naboru 
uzupełniającego. 

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

8. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania 
umowy przez Gminę Tworóg na realizację projektu ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. 

9. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam 
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jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Tworóg z tytułu należności 
publiczno-prawnych i cywilno-prawnych (np. podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa itd.) 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań 
finansowych wobec Gminy Tworóg, moje zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie. 

 
Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Tworóg  z IOK umowy o dofinansowanie 
projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Tworóg, dotyczącej ustalenia 
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

 dokonania wpłaty wkładu własnego w terminach i na konto wskazane przez Gminę Tworóg. 
Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie i w 
określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału  
w projekcie i rozwiązaniem umowy/umów; 

 złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Tworóg 
 

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji naboru 
uzupełniającego zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego 
pozyskania. 
 
 
Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

 

………………………………… 
podpis 

………………………………… 
podpis 

………………………………… 
podpis 

……………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………… 
miejscowość i data 

 
 
Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki (wybrane zaznaczyć): 
 

 Ankieta doboru instalacji; 
 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; 
 Pełnomocnictwo; 

 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z naborem uzupełniającym dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane przez 
Gminę Tworóg z siedzibą w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16  w celu realizacji 
przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 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), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest 
niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tworóg, Adres: 
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg;, kontakt telefoniczny: 32 285 74 93 ;  Inspektor 
Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Tworóg pracuje w budynku Urzędu Gminy w Tworogu 
przy ulicy Zamkowej 16; kontakt mailowy: iod@ug.tworog.pl  

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji projektu partnerskiego 
pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" na podstawie Pani/Pana zgody 
uzyskanej na podstawie art 6. ust. 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1  

4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach. 

5. Dane osobowe mieszkańca będą przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020, Ministerstwu 
Rozwoju oraz Wykonawcom wyłonionym w ramach projektu. Przekazanie danych może 
mieć również miejsce np. w sytuacji potrzeby konsultacji z podmiotem zewnętrznym, 
świadczącym usługi na rzecz Administratora – księgowym, doradcą podatkowym, 
adwokatem lub radcą prawnym, jak również w przypadku konieczności wykazania 
prawidłowości dokumentacji przed stosownymi publicznymi instytucjami kontrolnymi.  

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

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia 
następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym 
ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od 
Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia 
udziału w projekcie. 

11. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą 
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich 
profilowania. 
 

 

 

 

………………………………… 
podpis 

………………………………… 
podpis 

………………………………… 
podpis 

……………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………… 
miejscowość i data 

 
 


