
 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………… Adres: ……………………………………………… 

Kod pocztowy:   ………………………………………… Telefon kontaktowy: ……………………………... 

 
 

OŚWIADCZENIE 
właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio 

związanej z nieruchomością. 
 

Deklaruję chęć przystąpienia do projektu realizowanego przez Gminę Chełmiec przy współpracy z LGD „KORONA SĄDECKA” pn. 
„Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
w ramach Osi 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Tekst jednolity do Uchwały Nr 757/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, polegającego na realizacji działań obejmujących zakup i  
montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Ja/my, niżej podpisana/y/ni  

1. ……………………………………. zamieszkała/y ……............................ legitymujący/ca się dowodem 

osobistym nr ………………… wydanym przez …………………………… PESEL …………………………… 

2. ……………………………………. zamieszkała/y ……............................ legitymujący/ca się dowodem 

osobistym nr ………………… wydanym przez …………………………… PESEL …………………………… 

3. ……………………………………. zamieszkała/y ……............................ legitymujący/ca się dowodem 

osobistym nr ………………… wydanym przez …………………………… PESEL …………………………… 

1. Oświadczam/my, że będąc właścicielem/współwłaścicielem/dzierżawcą/inna forma* nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym/gospodarczym, gruntu na którym ma być umiejscowiona instalacja fotowoltaiczna (produkcja 
energii elektrycznej), instalacja solarna (kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej), kocioł na biomasę, pompa 
ciepła (do ogrzania wody użytkowej)*, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i o nr ewidencyjnym 
…………………… położona w miejscowości …………………………., Gmina …………………………………, nr księgi 
wieczystej ……………………………….. wyrażam/y zgodę na dysponowanie tą nieruchomością przez Gminę Chełmiec 
z siedzibą ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec NIP: 734-34-45-768, REGON: 491892127, w imieniu której działa 
Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec na cele budowlane i wszelkie inne cele związane z realizacją projektu 
na ww. nieruchomości polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej), 
instalacji solarnych (kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej), kotły na biomasę, pompy ciepła (do ogrzania wody 
użytkowej)*. 
2. Jednocześnie wyrażam/y zgodę na utrzymanie przedmiotowej operacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Przyjmuję do 
wiadomości, że:  

• Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 

KORONA SĄDECKA” przez podmioty w nim uczestniczące przez okres realizacji i trwałości projektu. 

• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.  

• Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

• Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Chełmiec z siedzibą w Urzędzie Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, tel. 

18 414-56-10, e-mail: gmina@chelmiec.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@chelmiec.pl Z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej  wynikającej z Artykułu 13 

rozporządzenia o ochronie danych: RODO można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Chełmiec w zakładce RODO pod adresem:  

https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec 

3. Zobowiązuję się udostępnić - przedstawicielom Gminy lub osobom przez nią wskazanych – wyżej wymienioną nieruchomość w celu 
przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej), instalacji solarnych (kolektory 
słoneczne do ciepłej wody użytkowej), kotły na biomasę, pompy ciepła (do ogrzania wody użytkowej)*. 

4. Ponadto zobowiązuję się zapewnić dostęp do nieruchomości w celach kontrolnych, promocyjnych, certyfikacyjnych i innych wynikających z 
programu o którym mowa powyżej.  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 
 

……………………………………………  
* - niepotrzebne skreślić           Data i podpis  

mailto:gmina@chelmiec.pl
mailto:iod@chelmiec.pl
https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec


 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 
KORONA SĄDECKA oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję 
Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków,  

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,  

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie, a także:  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;  

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020;  

4) rozporządzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi;  

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Dofinansowanie do instalacji 
odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WM);  

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków (nazwa i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt – LGD „KORONA SĄDECKA” ul. 
Papieska 2, 33-395 Chełmiec (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 
KORONA SĄDECKA”. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Powierzającego1, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;  

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu;  

 

 

 

 

 

 

…..………………………………………  ……………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA          

PROJEKTU  

 

                                                 
1 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju   


