
Deklaracja udziału w projekcie 

 
Deklaracje wypełnione niekompletnie nie będą rozpatrywane. Udzielone przez Państwa 

odpowiedzi, posłużą do przygotowania dokumentacji projektowej.  
Prosimy o rzetelne odpowiedzi. 

 

I. Dane uczestnika Projektu 

Imię i nazwisko wszystkich właścicieli 

  
 
 
  

Lokalizacja obiektu, na którym zostanie zbudowana 
instalacja fotowoltaiczna: 
Miejscowość 

  

Nr domu    

Nr działki   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   

Tytuł prawny do nieruchomości 
najczęściej spotykanymi tytułami do władania 
nieruchomością są: prawo własności, prawo 
użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, 
najem, lub samoistne posiadanie 

  

Rok budowy    

II. Informacje nt. obiektu  

Posadowienie instalacji ☐ Dach         ☐ Grunt     ☐ Elewacja 
Charakterystyka obiektu, jeżeli dach, np. budynek 
mieszkalny, gospodarczy itp.   
Usytuowanie połaci dachu względem stron świata, na 
której wnioskodawca chciałby zamontować moduły 
fotowoltaiczne (najlepszy efekt daje montaż na 
południowej połaci dachowej, w razie braku miejsca na 
jednej połaci należy zaplanować montaż na dwóch 
połaciach dachowych) 

☐ Wschód 
☐ Południe 
☐ Zachód 
☐ Południowy – Wschód 
☐ Południowy – Zachód 

Wymiary dachu po krawędzi - długość połaci dachu ……… [m] 
- szerokość połaci dachu ………. [m] 
- wysokość budynku ………. [m] 
- kat nachylenia dachu ……… [°] 

Rodzaj pokrycia dachowego ☐ Blachodachówka    ☐ Blacha trapezowa 
☐ Dachówka ………………………………… 
☐ Papa    ☐ Gont bitumiczny 
☐ Eternit   ☐ Ondulina 
☐ Inna, jaka:…………………………………. 

Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja dachu  ☐ Drewno ☐ Stal ☐ Beton 
Rodzaj przyłącza (zakreśl właściwe)  ☐ Napowietrzne – warkocz, kablowe        

☐ Ziemne 

Instalacja odgromowa  ☐ Sztyca  ☐ Okablowanie ☐ Brak 

Rodzaj instalacji elektrycznej w budynku   ☐ Jednofazowa ☐ Trójfazowa 

Rodzaj zabezpieczeń  ☐ Samoczynne ☐ Topiki 

Lokalizacja tablicy bezpiecznikowej np. kotłownia   
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe? (różnicówka)  ☐ Tak ☐ Nie 
Moc umowna / przyłączeniowa (na  
rachunku/umowie)   

Rodzaj Taryfy np. G12 (na rachunku/umowie)    



Zużycie prądu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (rachunki 
za prąd). Proszę podać sumę zużycia w kWh lub 
wysokość rocznych rachunków w zł    

 

 

 

………………………......... 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości 

 

 

 

………………………………. 

Adres zamieszkania właściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, informujemy, iż:  
 1.     Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w 
następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112, e-mailowo: 
sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 677 09 00.  
 2.     Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 
danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@stolno.com.pl  
 3.     Twoje dane osobowe przetwarzanie będą na potrzeby realizacji i rozliczenia inwestycji polegającej na 
montażu indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stolno w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020 - Działanie 3.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, 
Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: 
Budynki użyteczności publicznej w zasobach spółek samorządowych województwa, (konkurs Nr RPKP.03.01.00-
IZ.00-04-383/20). 
   4.     Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: kancelarie notarialne, sądy, organy ścigania, 
podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 
zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 
informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko 
wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.  
 5.     Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 
następnie zostaną usunięte.  
 6.     Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, niezwłocznego ich 
sprostowania, gdy są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Masz 
także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, w przypadkach w których prawo pozwala na to.  
 7.     Podania Twoich danych wymagają ustawy na podstawie, których działa administrator.  
 8.     Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.  
 9.     Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
 

 

 

 

 

 


