
 
 

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

Deklaracja uczestnictwa w programie „OZE w Gminie Buczek” w  ramach działania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

 

1. Ja niżej podpisany(a)  ………………………...............… PESEL………………….….. zameldowany/a/  na pobyt 

stały w   ………………………………..…..............................…  

Jestem właścicielem  (współwłaścicielem) nieruchomości wskazanej poniżej   

   

Ja niżej podpisany(a)  ………………………………………….................…… PESEL………........……………….. 

zameldowany/a/  na pobyt stały w   ………………………………………….............................................………  

Jestem właścicielem  (współwłaścicielem) nieruchomości wskazanej poniżej      

   

Numer telefonu do  kontaktu……………………………………………………………… 

 
 

   

2. Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 

217) z późniejszymi zmianami),oświadczam/y/, że posiadam/y/ prawo do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr …………....…….. w obrębie ewidencyjnym nr 

…………………………......,    na cele budowlane, wynikające z tytułu; własności, (współwłasności), położonej 

w (adres jeśli inny niż zameldowanie), …………………………………………………………….…….,  

 

3. Użytkownik/cy oświadcza/ją, że wraża/ją zgodę na bezpłatne dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane przez Inwestora do wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej ,oraz bezpłatne dysponowanie 

terenem związanym z wybudowaną instalacją na okres trwania projektu  i gwarantuje/ją trwałość związania z 

nieruchomością wybudowanej instalacji przez okres min. 5 lat od dnia płatności końcowej  programu 

zrealizowanego prze Gminę  Użytkownik/cy zobowiązuje/ją się do udostępnienia terenu i wybudowanej 

mikroinstalacji do kontroli przez instytucje finansujące program. 

 

4. Oświadczam/my/, że pokryję udział własny w kosztach realizacji inwestycji do wysokości 1000,00 zł za 

każdy kW zainstalowanej mocy plus VAT tj. 3500,00 zł plus VAT. 

 

5. Użytkownik/cy zobowiązany/ jest/są w trybie niezwłocznym, przy czym nie później niż terminie 14 dni, 

poinformować Inwestora o wszelkich zmianach w tytule prawa własności dotyczących stanu prawnego 

nieruchomości. Użytkownik/cy w przypadku zbycia nieruchomości lub przekazania tytułu własności do 

nieruchomości na następcę prawnego w okresie trwania umowy użytkowania zobowiązuje/ą się do 

zapewnienia trwałości projektu tj. zapewnienia kontynuacji programu przez kupującego nieruchomość, 

lub następcę prawnego, a Inwestor zobowiązuje się współpracować w tym zakresie                                           

z Użytkownikiem/ami i wyrazić zgodę na wstąpienie następcy prawnego Użytkownika/ów w jego/ich 

prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. 

   

 

6. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem udziału właścicieli nieruchomości w programie 

„OZE w Gminie Buczek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego 

2014-2020.” akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

7. Oświadczam/my/ że: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji           

w celu uzyskania dofinansowania na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

   

 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.  

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Buczek    98-113 Buczek ul. Główna 20,  tel. 

043 677 40 82 fax. 043 677 47 86 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Buczek    98-113 Buczek ul. Główna 20,  Pan    

Grzegorz Rossa  e-mail: iod@buczek.pl 

2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania na budowę mikroinstalacji   

prosumenckich  i realizacji tego programu.  

 

Data: ……………..…………..                           ……………………………………………..         

 

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

                                                                                     /imię i nazwisko/         

 

 

 

Wypełnia Urząd Gminy.                                       

Nr ankiety……………………………………… 

Zweryfikowano  pod względem   formalnym     ……………………………………… 

 


