
 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
naboru do udziału w projekcie  

„Odnawialne źródła energii w Gminie Gródek” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Odnawialne źródła energii w Gminie Gródek” 

 
1. Dane osoby składającej wniosek 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres stałego zamieszkania 

Ulica  
Nr domu i 
lokalu 

 

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Dane kontaktowe 

Telefon  Adres e-mail  

 
 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu (właściwe zaznaczyć stawiając znak 

„X” w kratce): 

□ instalacji fotowoltaicznej, 

□ kolektorów słonecznych 

 

Budynek mieszkalny, w którym będą wykorzystywane efekty realizacji projektu, stanowi moją własność 

(na żądanie Gminy Gródek zobowiązuję się w terminie 3 dni od dnia wezwania do przedłożenia stosownych 

dokumentów potwierdzających tytuł prawny do  tej nieruchomości), oraz położony jest na działce nr 

ewidencyjny ……………………………..… w miejscowości ………………….…………………………… 

ul……………………………………………….. nr domu/mieszkania………………..…….. 

 

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim w sposób umożliwiający instalację  

i utrzymanie systemu instalacji fotowoltaicznej i/ lub kolektorów słonecznych.  

 



 

 
 

Oświadczam, że mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany  

przez Gminę Gródek jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: 

inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej 

wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne 

Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym 

działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020). 

 

Dane obiektu, związanego z montażem instalacji zawarte są w ankiecie, która stanowi integralną część 

formularza zgłoszeniowego.  

 

 

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

(data) (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANKIETA – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

PODSTAWOWE DANE 

Imię ……………………………………….. Nazwisko ………………………………….. 

Gmina …………………………………….. Miejscowość …………………………….… 

Ulica …………………………………….… Nr domu ……………  nr lokalu …………. 

 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA 

Tytuł prawny do nieruchomości zgodnie z: 

□ Aktem własności ziemi nr ………………………………..……..…,    

□ Księgą Wieczystą nr ……………………………………….…….……,    

□ Postanowieniem Sądu sygn. akt ………………………………. 

Nr ewidencyjny działki i obręb, na której 

zlokalizowany jest budynek: 

Nr ewid. działki ……………………………………. 

Obręb ………….………………………………………. 

Rodzaj budynku: 

□ wolnostojący   □ bliźniak  

□ zabudowa szeregowa  □ inny 

Rok 
budowy 

 
………… 

 
Powierzchnia użytkowa:…………. m2 

 

Rodzaj konstrukcji dachu: 

□ jednospadowy        

□ dwuspadowy       

□ kopertowy/wielospadowy 

Rodzaj pokrycia dachu1: 

□ dachówka              □ blacha            

□ blachodachówka  □ papa                        

□ inny (jaki?) ……………………………………..………..     

Zainstalowana moc przyłączeniowa (kW) z umowy zawartej z Zakładem 
Energetycznym) 

……………. kW 

DANE Z FAKTURY za energię elektryczną za 2 
ostatnie okresy rozliczeniowe (półroczne) – 
ILOŚĆ ZUŻYWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 
kWh 

Drugie półrocze 2018 r. 
 

……………………   kWh 

Pierwsze półrocze 2019 r. 
 

……………………   kWh 

Oczekiwana moc zainstalowana (kW)2 

□ 2 kWp            □ 3 kWp  

□ 4 kWp            □ 5 kWp 

□ inna …………………. kWp 

Czy w planowanym pod instalację budynku 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza/rolnicza?3 

□ TAK                      □ NIE 

 
1 dach budynku nie może być pokryty materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest, chyba że właściciel 
budynku złoży oświadczenie, iż przed wykonaniem instalacji, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymieni pokrycie dachowe na nowe 



 

 
 

2 moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej 
wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem  w rocznym 
okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci 
energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym 
3 energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona 
wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie dopuszczalne jest wykorzystanie energii 
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej 

 
 
 
 

………………….…………………. ………………………..……………….………. 
(data) (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANKIETA – KOLEKTORY SŁONECZNE 

PODSTAWOWE DANE 

Imię ……………………………………….. Nazwisko ………………………………….. 

Gmina …………………………………….. Miejscowość …………………………….… 

Ulica …………………………………….… Nr domu ……………  nr lokalu …………. 

 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA 

Tytuł prawny do nieruchomości zgodnie z: 

□ Aktem własności ziemi nr ………………………………..……..…,    

□ Księgą Wieczystą nr ……………………………………….…….……,    

□ Postanowieniem Sądu sygn. akt ………………………………. 

Nr ewidencyjny działki i obręb, na której 

zlokalizowany jest budynek: 

Nr ewid. działki ……………………………………. 

Obręb ………….………………………………………. 

Rodzaj budynku: 

□ wolnostojący   □ bliźniak  

□ zabudowa szeregowa  □ inny 

Rok 
budowy 

 
………… 

 
Powierzchnia użytkowa:…………. m2 

 

Rodzaj konstrukcji dachu: 

□ jednospadowy        

□ dwuspadowy       

□ kopertowy/wielospadowy 

Rodzaj pokrycia dachu1: 

□ dachówka              □ blacha            

□ blachodachówka  □ papa                        

□ inny (jaki?) ……………………………………..………..     

Liczba osób zamieszkujących budynek 

□ 1 - 3 os. 
□ 4 - 5 os. 
□ 6 os. i więcej 

Średnie miesięczne zużycie ciepłej wody 
użytkowej w gospodarstwie domowym 

……… m3 

Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej 

□ tak, o pojemności …………… litrów 
□ nie 
 

W jaki sposób podgrzewana jest obecnie woda 
w budynku 

□ kotłownia węglowa 

□ kotłownia na drewno 

□ kotłownia olejowa 

□ energia elektryczna 



 

 
 

□ inny (w jaki?) ………………….. 

 

Ilość zużywanego paliwa do ogrzania budynku 
w ciągu roku 

□ ………..……. ton 

□ …………..…. m3 

□ ………..……. litrów 

Czy w planowanym pod instalację budynku 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza/rolnicza?2 

□ TAK                      □ NIE 

 

1 dach budynku nie może być pokryty materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest, chyba że właściciel 
budynku złoży oświadczenie, iż przed wykonaniem instalacji, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymieni pokrycie dachowe na nowe 
2 energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona 
wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie dopuszczalne jest wykorzystanie energii 
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej. 
 
 

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

(data) (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

KLAUZULA ZGODY 

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu, telefonu kontaktowego i adresu e-mail w celu realizacji 
projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Gródek” w ramach Działania 5.1„Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 dla potrzeb naboru wniosku i jego oceny.  

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie wniosku opatrzonego podpisem kwalifikowanym na adres 
Administratora lub listownie na adres Administratora lub pisemnie w siedzibie Administratora. 

 
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 i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
(RODO) Wójt Gminy Gródek informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt 
Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: iodo@grodek.pl, 
telefonicznie (857180664) lub listownie na adres siedziby Urzędu.  

3. Pana/Pani dane osobowe po złożeniu formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody, a po zawarciu umowy o powierzenie Grantu na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b, w celu realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Gródek” w ramach 
Działania 5.1„Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” objętego Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb naboru wniosku, jego oceny, 
realizacji i trwałości projektu.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą być podmioty, które będą przetwarzały 
Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 
14, poz. 67), a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej odwołania. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany;  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, 
której dotyczą.  



 

 
 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w w/w projekcie. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału Pani/Pana w przedmiotowym projekcie.  
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
 
 

 
        

           ………………………………..……………………………………………………. 
                (data i podpis czytelny osoby wyrażającej zgodę) 

 


