
 
ANKIETA 

dla potrzeb realizacji projektu z zakresu instalacji fotowoltaicznej 

UWAGA! Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja uzależniona jest 
od uzyskania środków unijnych.  
 

Miejsce wykonywania instalacji 

Imię i nazwisko 
 
 

Adres 
 

Numer działki Miejscowość 

Obręb geodezyjny Telefon 

 
Czy obecnie posiada Pan/Pani instalację OZE 
współfinansowaną ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektów 
realizowanych przez Gminę Łuków? 

 TAK                        NIE 

 
Czy w budynku mieszkalnym prowadzona 
jest działalność gospodarcza ? 

 TAK                          NIE 

 
 
 
Tytuł prawny do władania nieruchomością 

 własność 
 współwłasność 
 prawo użytkowania wiecznego 
 użytkowanie 
 dzierżawa 
 inne, ………………………………………… 

 
Podmiot, z którym podpisana jest umowa 
sprzedaży energii elektrycznej  

 PGE 
 
 inny, …………………………………. 

 

Rodzaj pokrycia dachowego budynku 
mieszkalnego 

 blacho-dachówka 
 trapez 
 gont bitumiczny 
 eternit 
 inne (jakie?) ………………………………… 

 

Kierunek ustawienia paneli 

 południe 
 południowy - zachód 
 południowy- wschód 
 wschód - zachód 
 inne (jakie?) ………………………………… 

 

Informacje/ wymagania oraz wytyczne do instalacji fotowoltaicznych: 
1. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane wyłącznie na budynkach mieszkalnych.  

Nie ma możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie. 
2. Panele fotowoltaiczne nie będą montowane na eternicie. 
3. Wnioskodawca musi być stroną umowy ze sprzedawcą usług energetycznych i posiadać aktualną 

umowę z operatorem sieci energetycznej. 
4. Planowana moc instalacji fotowoltaicznych nie więcej niż 3 kW. 
5. Minimalna wolna powierzchnia do montażu przy jednej połaci dachu: 30 m2, natomiast przy dwóch 

2x15 m2. 



 
6. Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie Gminy Łuków i spełniać następujące 

wymagania w zakresie montażu OZE: 
a/  być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż 
instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić 
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu;  
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – dotyczy 
budynków, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie 
pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.;  
c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z 
tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.  

7. W budynku, korzystającym z instalacji fotowoltaicznej nie jest prowadzona działalność gospodarcza; 
nieruchomość, na której miałaby być zamontowana instalacja nie jest związana z prowadzeniem 
działalności rolniczej lub agroturystycznej (montaż dopuszczalny jest w przypadku oddzielnego 
opomiarowania działalności rolniczej lub agroturystycznej) . 
 

DEKLARACJA 
 

Ja niżej podpisany(a) deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych realizowanych przez Gminę Łuków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § l 
kodeksu karnego** i oświadczam, że: 

-  potwierdzam prawdziwość danych podanych w w/w ankiecie, 

-  zobowiązuję się do wpłacenia kwoty wkładu własnego, na wyznaczone konto i na zasadach      
 określonych w umowie, ustalonego po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.  

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie 15% wartości projektu netto. Podatek od towarów i usług (VAT) jest 
wydatkiem niekwalifikowalnym. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony 
zostanie podatek VAT  

-  przyjmuję do wiadomości, iż ostateczna kwota wkładu własnego finalnie zostanie określona po 
wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu,  

-  na dzień składania niniejszej deklaracji nie posiadałem żadnych zaległości finansowych wobec Gminy 
Łuków (podatki, opłaty za wodę, ścieki, odpady, czynsze dzierżawne i  najmu, brak uregulowania zapłaty 
w udziale we wspólnych przedsięwzięciach itp.) 

-  w budynku korzystającym z instalacji fotowoltaicznej nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 

-  wyrażam zgodę na realizację planowanego projektu na w/w nieruchomości, do której posiadam prawo 
dysponowania, oraz utrzymania zamontowanej instalacji przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu 
realizacji projektu, 

-     zapoznałem się z wytycznymi w zakresie montażu instalacji i spełniam wszystkie wymagania w tym 
zakresie; 

-  podpiszę stosowną umowę, w której zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron. 

 
 

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, 
tel. 25/ 798 24 39. 

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iog@lukow.ug.gov.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
przygotowania m.in. dokumentacji aplikacyjnej, technicznej. 



 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest planowany do złożenia wniosek o 

dofinansowanie ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  
- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO),  
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

- podmiotom udzielającym dofinansowanie w zakresie montażu kolektorów słonecznych,  
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, audytorom, projektantom, firmom zewnętrznym 
pośredniczącym przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,  
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji celów, o których mowa w ust. 
3, a po tym czasie przez okres oraz z zakresie wymaganym przez przepisy archiwizacyjne;  

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

9. Posiada Pani/Pan:  
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

10.  nie przysługuje Pani/Panu:  
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego  

 

 

 
………………..……………….                                         ………………………………..…………………….. 
       Miejscowość, data                                             (czytelny podpis właściciela/współwłaściciela budynku*) 
 
* niepotrzebne skreślić 
** Art. 233 § l i § 6 kk 
§ l  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 6  Przepisy § l stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 


