
 
 

W N I O S E K  

o udział w programie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Człuchów i gminy 

wiejskiej Człuchów „OZE dla każdego” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej  

D A N E  W N I O S K O D A W C Y  –  W Ł A Ś C I C I E L A  /  W S P Ó Ł W Ł A Ś C I C I E L A  *  B U D Y N K U :  

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

                                Nazwisko                              Imię 

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

Seria i numer dowodu osobistego             PESEL           NIP 

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

                        Adres zamieszkania              Kod pocztowy            Miejscowość 

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

Numer telefonu do kontaktu w sprawach udziału    Adres e-mail 

D A N E  W S P Ó Ł W Ł A Ś C I C I E L A  ( j e ś l i  d o t y c z y ) :  

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

   Nazwisko                              Imię 

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

Seria i numer dowodu osobistego              PESEL           NIP 

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

                        Adres zamieszkania          Kod pocztowy           Miejscowość 

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

Numer telefonu do kontaktu w sprawach udziału    Adres e-mail 

 

DANE OBIEKTU,  na którym planowany  j est  montaż  odnawialnych ź ródeł  energ i i :  

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

                                            Adres obiektu          Rok oddania budynku do użytkowania 

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

                 Numer działki                      Obręb geodezyjny                        Numer Księgi Wieczystej 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z założeniami do programu „OZE dla każdego” i deklaruję wolę 

uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla c.w.u.*/pompy 

ciepła*/pieca na biomasę* wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania ww. urządzenia w/na budynku 

mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny. Projekt będzie realizowany przez 

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20, osi Priorytetowej 10 – Energia, Poddziałanie 10.3 

– Odnawialne źródła energii. 



 
 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji odnawialnego źródła energii na dachu lub na 

terenie posesji / w budynku wraz z urządzeniami do funkcjonowania tego systemu w takiej części, w jakiej 

przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu oraz kosztów opracowania projektu 

budowlanego i innych kosztów niezbędnych do poniesienia w celu przystąpienia do konkursu w ramach 

Poddziałania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20. 

Tytułem zabezpieczenia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji, określonego w ramach RPO WP 2014-

2020 na poziomie co najmniej 15%, zobowiązuję się do uiszczenia przedpłaty w wysokości 1000,00 zł (jeden 

tysiąc złotych) na rachunek bankowy Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej nr 07 9326 0006 0013 

8413 2000 0050.  

Wpłat należy dokonywać w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku odmownej decyzji 

dofinansowania projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, wpłacona kwota zostanie niezwłocznie 

zwrócona wpłacającemu.  

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie wnioskodawcy z listy uczestników projektu.  

Preferowany termin instalacji odnawialnego źródła energii na mojej nieruchomości: 

2020* 2021* 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że: 

1. posiadam tytuł własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działka 

geodezyjna nr …………….., w miejscowości …………………….. w obrębie geodezyjnym …………………, dla której to 

nieruchomości urządzono księgę wieczystą KW nr …………………………. Nieruchomości tej nie dotyczy żadne 

postępowanie spadkowe. 

2. oświadczam, że nieruchomość nie będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz.U. z  2017r. poz. 2168, 2290, 2486 

z 2018 r. poz. 107, 398). 

3. budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z art. 

54 ustawy Prawo budowlane). 

 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania projektu technicznego inwestycji. 

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 i 2 ustawy z dnia 06.06.1997 r. 

Kodeks karny (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, z 2019 r. poz. 730, 858, 870, 1135, 1579), że powyższe dane są 

prawdziwe. 

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

(data, miejscowość)      (podpis składającego/-cych wniosek)1 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 w przypadku współwłasności nieruchomości wymagane podpisy i dane osobowe wszystkich współwłaścicieli) 

* niepotrzebne skreślić 



 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1)- dalej RODO- informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Ziemi 
Człuchowskiej, ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów. 

 Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych e-mailem: stowarzyszenie@czluchow.pl; pod numerem telefonu 598341251; lub pisemnie 
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

 Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

 Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku z zawarciem umowy 
uczestnictwa w Projekcie pn. „OZE dla każdego – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na 
obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów”. 

 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”) – umowa. 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Samorządów 
Ziemi Człuchowskiej przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej 

 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać przez czas, w którym można ponieść 
konsekwencje prawne niewykonania obowiązków, przez czas, w którym przepisy nakazują nam 
przechowywać dane. 

 W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane 
w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas 
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności 
lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do 
przenoszenia skargi do organu nadzorczego. 

 Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 

Uczestnik Projektu 
 

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


