
Załącznik nr 1b do Regulaminu 

 

Data wpływu* Godzina wpływu* Oznaczenie wniosku* 

   

*wypełnia Urząd Gminy Bestwina 

 

 

DEKLARACJA FOTOWOLTAIKA 

uczestnictwa Wnioskodawcy (osoby fizycznej) w realizacji Programu Ograniczenia Emisji 

w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Bestwina. 

 

Wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu 

Dane Wnioskodawcy 

1. Imię i Nazwisko ............................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania) 

........................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu (jeśli właściciel wyznacza inną osobę do kontaktu) 

........................................................................................................................................... 

5. Numer telefonu do kontaktu ............................................................................................. 

6. E-mail do kontaktu ........................................................................................................... 

 

Informacje dotyczące nieruchomości, na której ma powstać instalacja OZE1 

1. Nr ewidencyjny i obręb działki: ....................................................................................... 

2. Adres nieruchomości: ....................................................................................................... 

                                                           

1 Aby wziąć udział w projekcie budynek musi być oddany do użytku i zamieszkały, a zużycie energii elektrycznej musi 

uwzględniać potrzeby własne, na moment składania rozliczenia dotacji. 



3. Numer Księgi Wieczystej:................................................................................................. 

4. Czy budynek jest zamieszkany? ☐ TAK ☐ NIE 

5. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego objętego Inwestycją .........................m2 

6. Miejsce instalacji  

☐ dom jednorodzinny   ☐ budynek gospodarczy   ☐ wiata  

☐ garaż   ☐ grunt   ☐ inny ............................................................................................. 

7. Wysokość rocznych rachunków za energię elektryczną lub zużycie energii dla posesji 

objętej inwestycją: ....................................................zł/............................................kW 

8. Moc umowna (przyłączeniowa) za energię elektryczną: ..........................................kW 

Numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę dotacji oraz nazwa banku: 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania Emisji w Gminie 
Bestwina na lata 2021-2024, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i ewaluacji Programu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz klauzulą informacyjną zawartą w §8 
Regulaminu POE, który jest dostępny w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Bestwina 
pod adresem: http://bestwina.pl/poe---niska-emisja. 

 

 

 

............................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 

będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi 

wieczystej w przypadku własności lub współwłasności). 

2. Zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji w przypadku współwłasności 

(Załącznik 1c do Regulaminu). 

3. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana 

będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji  

(w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z  ograniczonego prawa rzeczowego 

lub stosunku zobowiązaniowego). 

4. Oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości instalacji fotowoltaicznej przez 5 

lat w przypadku wypowiedzenia umowy najmu (w przypadku władania Budynkiem na podstawie 

stosunku zobowiązaniowego – najmu lub dzierżawy). 

5. Oświadczenia Wnioskodawcy do Deklaracji uczestnictwa w Programie (Załącznik 2b do 

Regulaminu). 

 



Załącznik nr 1c do Regulaminu 

 

ZGODA POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
NA WYKONANIE INWESTYCJI  

w ramach realizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, 

polegającego na wymianie źródeł ciepła lub montażu paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Bestwina. 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie Inwestycji w budynku/lokalu 
mieszkalnym zlokalizowanym pod adresem ………………………………………………… 

1. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

2. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

3. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

4. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

5. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

 

UWAGA: w przypadku więcej niż 5 współwłaścicieli budynku/lokalu należy 
dołączyć dodatkowe egzemplarze załącznika 1c. 

 

Podane powyżej dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania 
Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i 
ewaluacji Programu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r., Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz 
poniższą klauzulą informacyjną. 

 

 



 

Klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu danych osobowych Współwłaściciela budynku mieszkalnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

z dnia 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) – dalej Rozporządzenie, Wójt Gminy Bestwina informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych Współwłaściciela podanych w celu przystąpienia do Programu 

Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 jest Gmina Bestwina reprezentowana 

przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bestwina jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Podane dane osobowe Współwłaściciela przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródła 

ciepła lub montażu paneli fotowoltaicznych. 

4. Podanie danych osobowych Współwłaściciela jest warunkiem zawarcia umowy dotacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, a tym 

samym odrzucenie deklaracji udziału w Programie. 

5. Odbiorcami danych osobowych Współwłaściciela są: instytucje dofinansowujące realizację 

Programu, poza tym dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających dane 

osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie oraz 

podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora. 

6. Dane osobowe Współwłaściciela będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach archiwalnych przez okres wyznaczony 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Współwłaściciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 



Załącznik nr 2b do Regulaminu 

Imię i nazwisko .................................................................................... 

Adres Inwestycji ................................................................................. 

 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy do Deklaracji Uczestnictwa 
w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję postanowienia w nim 
zawarte. 

2. Oświadczam, że dla Budynku/lokalu wskazanego w Deklaracji uczestnictwa posiadam tytuł 

prawny lub stosowne Pełnomocnictwo/-a od właścicieli, do wszystkich czynności związanych 

ze złożeniem Deklaracji, zawarcia stosownej umowy oraz zgody większości współwłaścicieli 

nieruchomości (przy czym większość oznacza 50%+1 udziałów we współwłasności) na 

przeprowadzenie w przedmiotowym budynku / lokalu mieszkalnym Inwestycji w ramach 

Programu. 

3. Oświadczam, że stan budynku nie budzi przeciwskazań do montażu instalacji fotowoltaicznej 

oraz niezbędnych urządzeń w ramach Programu. 

4. Oświadczam, że w budynku są/będą zamontowane zabezpieczenia pozwalające na zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony przepięć dla planowanej instalacji fotowoltaicznej. 

5. Oświadczam, że Budynek/lokal jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa. 

6. Oświadczam, że Budynek/lokal służy do zaspokajania moich/naszych potrzeb mieszkaniowych. 

7. Oświadczam, że nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz Gminy Bestwina. 

8. Oświadczam, że  zamontowana instalacja fotowoltaiczna w Budynku/lokalu będzie użytkowana 

trwale przez co najmniej 5 lat od daty wypłaty dotacji.  

9. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli Budynku/lokalu,  

w którym wykonywana będzie Inwestycja, przed modernizacją (w celu sprawdzenia zgodności 

danych podanych we wniosku ze stanem faktycznym), po jej zakończeniu oraz w okresie 5 lat 

po jej przeprowadzeniu licząc od daty wypłaty dotacji, przez przedstawiciela Gminy Bestwina. 

 

 

 



 

10. W przypadku nowobudowanych nieruchomości deklaruję, że zostaną one oddane do 

użytkowania i zasiedlone najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia dotacji. 

11. Zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Bestwina o każdej zmianie danych, w tym 

zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej Inwestycją. 

 

 

 

............................................................. 

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 


