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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany / my niżej podpisani: 

  

zwany dalej "Użytkownikiem" 

zamieszkały /a 

  

nr działki w miejscowości 

  
nr telefonu adres e-mail 

   
Oświadczam, że powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego, w którym ma być przeprowadzony 
montaż instalacji: 
            

  
 nie przekracza 300 m2 powierzchni użytkowej 

 

 przekracza 300 m2 powierzchni użytkowej   
                    

 

Deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w projekcie pn. „Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy 

Siedliszcze – edycja 2021” 

Określone przez właściciela parametry kolektora i miejsce montażu instalacji oraz niezbędne 

informacje 

Wielkość zbiornika na CWU (±10%): 

            

  ok. 150 l   ok. 200 l 
       

Rodzaj pokrycia dachowego: 

       

  eternit   blacha 

  dachówka   
inne ................. 

       

Miejsce montażu kolektorów po południowej 

stronie budynku: 

       

  na dachu 
 

 na posesji 

  na budynku 
 

 
inna …............... 

 

 

 

  

  

Rodzaj budynku: 

 

 

 

  

  

  murowany 
 

 drewniany 

  blok mieszkalny 
 

 
inny …................ 

 

 

 

  

  

Budynek podłączony do gminnej sieci 

wodociągowej 

 

 

 

  

  

  TAK 
 

 NIE 
  

  

  

    

  

Ważne!!! 

 Zaznaczenie parametrów kolektora, miejsca montażu instalacji i pozostałych informacji jest wiążące i nie może 

ulec zmianie. W przypadku podaniu nieprawdziwych danych przez Właściciela i/lub ewentualnego braku 

technicznej możliwości wykonania instalacji, Inwestor ma prawo rozwiązać umowę nie powodując powstania 

jakichkolwiek zobowiązań ze strony Gminy Siedliszcze. 



Strona 2 z 2 

 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia partycypacji w kosztach zakupu i montażu ww. 

instalacji wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania w takiej 

części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu jednak 

nie więcej niż 50% kosztów. Wysokość wkładu własnego będzie uzależniona od wielkości 

i miejsca montażu instalacji. 

Oświadczam, że w terminie wskazanym przez pracowników Urzędu Miejskiego 

w Siedliszczu zgłoszę się wraz z współwłaścicielami nieruchomości celem podpisania umowy 

nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości dla potrzeb budowy instalacji oraz umowy 

ustalającej wzajemne zobowiązania stron. 

Oświadczam, że w przypadku realizacji tego projektu, zobowiązuję się do wpłacenia 

pełnej kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Siedliszcze rachunek bankowy, 

w celu realizacji tego projektu. 

Udzielam Gminie Siedliszcze prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji niniejszego projektu. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do 

celów realizacji niniejszego projektu. 

Niniejszym oświadczam, że w budynku, w którym zostanie zamontowana ww. 

instalacja nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyka. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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.2016.119.1) Gmina informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna15a,22-130 

Siedliszcze, e-mail: gmina@siedliszcze.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Beatą Woroszyło, e-mail: IODO@zeto.lublin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w 

rozporządzenia; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora 

(dane przetwarzane są do momentu ustania celu przewarzania-zgodnie z instrukcją kancelaryjną); 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia 

umowy. 

 

 

 

 
Siedliszcze,……………………………………..………..……………………………………………………. 

data 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis/podpisy 
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