
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46/2020 Wójta Gminy Andrespol w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie 

Andrespol” 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmianę w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE 
w Gminie Andrespol, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 
IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poprzez dodanie § 10a. o treści: 
„§ 10a. 1. Beneficjent przewiduje możliwość przeprowadzenia naborów uzupełniających, w przypadku jeśli 
liczba Beneficjentów ostatecznych wybranych na podstawie niniejszego Regulaminu wyniesie mniej niż 
140 osób. 

2. Termin przeprowadzenia naborów uzupełniających zostanie określony w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol. 

3. Wybór Beneficjentów ostatecznych zostanie przeprowadzony w drodze losowania, w procedurze 
opisanej w niniejszym Regulaminie. 

4. Beneficjenci ostateczni będą kwalifikowani do Projektu zgodnie z kolejnością ustaloną w drodze 
losowania, o którym mowa w ust. 3, ale także z uwzględnieniem dostępnych rodzajów instalacji w ramach 
limitu 140 Beneficjentów ostatecznych oraz łączną mocą wszystkich instalacji. 

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu w drodze losowania 
o zakwalifikowaniu danej Deklaracji uczestnictwa do Projektu będzie decydowała kolejność złożonych 
Deklaracji.”. 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

   

Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Dariusz Kubus 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2022 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 7 marca 2022 r. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”. 

§ 1. Informacja ogólna 

Regulamin określa zasady i proces rekrutacji oraz warunki uczestnictwa Beneficjentów ostatecznych 
w projekcie pn. „OZE w Gminie Andrespol" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka 
niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – 
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

§ 2. Definicje użytych pojęć 

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: 

1. Beneficjent - Gmina Andrespol; 

2. Beneficjent ostateczny - uczestnik projektu będący mieszkańcem Gminy Andrespol; 

3. Deklaracja uczestnictwa - dokument w wersji papierowej lub elektronicznej, stanowiący podstawę do 
ubiegania się o udział w projekcie; 

4. Nabór – nabór w ramach rekrutacji do projektu „OZE w Gminie Andrespol”; 

5. Nieruchomość – nieruchomość zamieszkała, zabudowana (budynkiem oddanym do użytkowania), 
położona na terenie Gminy Andrespol, która została wskazana w Deklaracji uczestnictwa, jako miejsce 
proponowane do objęcia projektem; 

6. Projekt – projekt pn. „OZE w Gminie Andrespol”; 

7. Regulamin - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”, 
stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie; 

8. Wnioskodawca - podmiot składający Deklarację uczestnictwa do naboru w ramach projektu, 
zameldowany na nieruchomości wskazanej w Deklaracji uczestnictwa, jako miejsce proponowane do objęcia 
projektem. 

§ 3. Ogólne zasady naboru 

1. W ramach naboru zakłada się wyłonienie 140 Beneficjentów ostatecznych, na nieruchomości których 
zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kWp (podana wartość zależy od rodzaju instalacji i może 
wahać się w przedziale ok +/-5%). 

2. Beneficjent ostateczny będzie miał możliwość wykonania instalacji większej, do 5 kWp (podana wartość 
zależy od rodzaju instalacji i może wahać się w przedziale ok +/-5%), jednak różnica kosztów, w stosunku do 
instalacji, o której mowa w ust. 1, będzie ponoszona przez samego Beneficjenta ostatecznego. 

3. Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł), 
przy czym dofinansowanie to wyliczane jest jedynie od kosztów wykonania instalacji, o której mowa w ust. 1. 

4. Ostateczny procent oraz kwota dofinansowania zostaną określone w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1, 
przy czym poziom dofinansowania nie przekroczy 85% wartości kosztów netto wykonania instalacji, o której 
mowa w ust. 1. 

5. Kwota wykonania instalacji fotowoltaicznej pomniejszona o dofinansowanie przyznane Beneficjentowi 
ostatecznemu w ramach projektu zostanie w całości pokryta przez Beneficjenta ostatecznego. 

6. Do kosztów nieobjętych dofinansowaniem należą wszystkie wydatki niezwiązane bezpośrednio 
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu oraz koszty, o których mowa w ust. 2. Katalog tych 
wydatków może ulec poszerzeniu w związku z weryfikacją dokumentacji dotyczącej projektu przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. 

7. Wykonawca robót objętych projektem zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego 
prowadzonego przez Gminę Andrespol, dla wszystkich Beneficjentów ostatecznych łącznie. 
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8. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze do projektu jest spełnienie kryteriów określonych 
w niniejszym regulaminie oraz złożenie w terminie trwania naboru wypełnionej Deklaracji uczestnictwa. 

9. Złożenie Deklaracji uczestnictwa, uzyskanie statusu Beneficjenta ostatecznego oraz zawarcie umowy, 
o której mowa w § 8 ust. 1 nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania w ramach projektu. 

§ 4. Komisja rekrutacyjna 

1. Nabór będzie prowadzony przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Andrespol. 

2. Zakwalifikowania Wnioskodawcy do projektu dokona Komisja rekrutacyjna. 

3. Osoby powołane w skład Komisji rekrutacyjnej, są zobowiązane do zachowania bezstronności 
i rzetelności w dokonywaniu wyboru Beneficjentów ostatecznych projektu. 

§ 5. Kryteria udziału w naborze 

1. Udział w naborze może wziąć osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria: 

1) złożyła Deklarację uczestnictwa we wskazanym w regulaminie miejscu i terminie, 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) zamieszkuje na stałe na terenie Gminy Andrespol, 

4) jest zameldowana na nieruchomości wskazanej w Deklaracji uczestnictwa, jako miejsce proponowane do 
objęcia projektem, 

5) posiada tytułu prawny do nieruchomości, o której mowa w pkt 4, w postaci własności, a w przypadku 
współwłasności, dysponuje pisemnymi zgodami pozostałych współwłaścicieli na złożenie Deklaracji 
uczestnictwa, 

6) nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej zużywające energię elektryczną na cele 
mieszkalne, 

7) nie prowadzi działalności gospodarczej lub rolniczej na nieruchomości, o której mowa w pkt 4, w tym 
nie zawiesiła takiej działalność, za wyjątkiem zapisów ust. 3. 

2. Kryteria wskazane w niniejszym regulaminie, w szczególności w ust. 1, muszą być spełnione łącznie, 
w momencie składania Deklaracji uczestnictwa w naborze, w miejscu i terminie określonym w regulaminie. 

3. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w naborze przez Wnioskodawcę prowadzącego działalność 
gospodarczą lub rolniczą, na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, pod warunkiem posiadania przez 
niego oddzielnej umowy oraz zamontowania oddzielnego licznika na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb 
prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, z zastrzeżeniem, że powstała w ramach niniejszego 
projektu instalacja będzie w całości służyła potrzebom mieszkalnym i nie będzie wykorzystywana do 
prowadzonej przez Wnioskodawcę lub inną osobę działalności gospodarczej lub rolniczej. 

§ 6. Deklaracja uczestnictwa 

1. Deklarację uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej Gminy Andrespol (www.andrespol.bip.cc) 
bądź w siedzibie Urzędu Gminy w postaci papierowej (ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, na parterze, przy 
głównym wejściu do Urzędu Gminy). 

2. Informacje dotyczące naboru do projektu można uzyskać w miejscach wskazanych w ust. 1 oraz pod 
numerem tel. 42 235 27 25 i adresem e-mail: oze@andrespol.pl. 

3. Deklarację uczestnictwa należy składać w terminie od 24 lipca 2020 r. od godz. 8:00 do 3 sierpnia 
2020 r., do godziny 12:00. 

4. Miejsce i sposób składania dokumentów: 

1) w wersji papierowej poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem głównym do Urzędu Gminy 
w Andrespolu (ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol), 

2) elektronicznie na adres mailowy: oze@andrespol.pl, z zastrzeżeniem, że Deklaracja uczestnictwa w wersji 
elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo przesłana w formie 
skanu wersji papierowej z własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy. 

5. Chęć wzięcia udziału w naborze deklaruje się poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji 
uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami. 
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6. Każda Deklaracja zostanie zarejestrowana pod indywidualnym numerem, który będzie identyfikował 
daną Deklarację. Numer taki będzie następnie wykorzystywany podczas dokonywania wyboru Beneficjentów 
ostatecznych oraz podczas publikowania wyników naboru. 

7. Deklaracja uczestnictwa w ramach naboru może zostać złożony tylko raz w odniesieniu do danej 
nieruchomości. 

8. W przypadku złożenia dwóch lub więcej Deklaracji uczestnictwa, dotyczących tej samej nieruchomości, 
udział w naborze weźmie jedynie pierwsza ze złożonych Deklaracji uczestnictwa (decyduje numer nadany 
podczas rejestracji wniosku), a każda kolejna zostanie odrzucona. 

9. Komisja rekrutacyjna ma prawo żądać od Wnioskodawcy okazania oryginałów dokumentów lub złożenia 
dodatkowych oświadczeń potwierdzających dane wykazane w Deklaracji uczestnictwa. Zapisy ust. 10 – 
13 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku złożenia Deklaracji uczestnictwa zawierającej braki lub błędy w ramach naboru, 
Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od 
dnia doręczenia takiego wezwania. 

11. Poprzez doręczenie wezwania, o którym mowa w ust. 10, rozumie się wysłanie do Wnioskodawcy 
wiadomości e-mail na adres wskazany w Deklaracji uczestnictwa, a w przypadku braku wskazania tego adresu, 
wysłanie wiadomości tekstowej sms na podany w Deklaracji numer sieci komórkowej. 

12. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia Deklaracji uczestnictwa lub innych dokumentów, 
wymaganych przez Komisję rekrutacyjną w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Deklaracja taka zostanie 
odrzucona. 

13. Deklaracje uczestnictwa, które wpłyną po terminie określonym w §6 ust 3 nie będą rozpatrywane 
i zostaną odrzucone. 

14. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za złożenie nieprawdziwych informacji 
związanych z naborem. 

§ 7. Wybór Beneficjentów ostatecznych 

1. Kompletne i poprawnie wypełnione Deklaracje uczestnictwa wezmą udział w dalszych czynnościach 
prowadzonych w ramach naboru. 

2. Dalsze postępowanie z Deklaracjami uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, uzależnione jest od ich 
ogólnej liczby złożonych w ramach naboru. 

3. Jeżeli liczba złożonych Deklaracji uczestnictwa wyniesie 140, wówczas wszyscy Wnioskodawcy, którzy 
złożyli te deklaracje zostaną wpisani na listę Beneficjentów ostatecznych, bez przeprowadzania losowania. 

4. Jeżeli liczba zebranych Deklaracji uczestnictwa wyniesie mniej niż 140, wówczas wszyscy 
Wnioskodawcy, którzy złożyli te Deklaracje zostaną wpisani na listę Beneficjentów ostatecznych, bez 
przeprowadzania losowania, a brakująca do 140 liczba Beneficjentów ostatecznych zostanie wyłoniona 
w wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
w terminie ustalonym przez Komisję rekrutacyjną. Informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej 
wiadomości za pośrednictwem strony Gminy Andrespol (www.andrespol.bip.cc) i na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Andrespolu. 

5. W sytuacji wskazanej w ust. 4, jeżeli łączna liczba Wnioskodawców wpisanych na listę Beneficjentów 
ostatecznych w ramach pierwszego naboru oraz liczba Wnioskodawców, którzy wzięli udział w naborze 
uzupełniającym przekroczy 140, wówczas o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie 
jedynie spośród Wnioskodawców, którzy złożyli Deklaracje uczestnictwa w naborze uzupełniającym. 

6. Jeżeli liczba złożonych Deklaracji uczestnictwa wyniesie więcej niż 140, wówczas zostaną one 
podzielone na dwie grupy: 

1) w grupie pierwszej znajdą się Deklaracje uczestnictwa dotyczące nieruchomości, które nie posiadają 
istniejących instalacji fotowoltaicznych, 

2) w grupie drugiej znajdą się Deklaracje uczestnictwa dotyczące nieruchomości, które posiadają istniejące 
instalacje fotowoltaiczne. 
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7. Kolejność zakwalifikowania Deklaracji uczestnictwa zostanie ustalona w oparciu o losowanie, 
z transmisją on-line, przy czym w pierwszej kolejności (losowanie I) zostaną rozlosowane Deklaracje wskazane 
w ust. 6 pkt 1, a następnie losowaniu (losowanie II) zostaną poddane Deklaracje, o których mowa 
w ust. 6 pkt 2. 

8. W przypadku, jeżeli Deklaracji o których mowa w ust. 6 pkt 1 będzie równo lub więcej niż 140, 
wówczas lista 140 Beneficjentów ostatecznych zostanie ustalona w oparciu o kolejność uzyskaną w drodze 
losowania I. 

9. W przypadku, jeżeli Deklaracji o których mowa w ust. 6 pkt 1 będzie mniej niż 140, wówczas listę 
140 Beneficjentów ostatecznych uzupełnią Wnioskodawcy wyłonieni w losowaniu II, wg. kolejności ustalonej 
w tym losowaniu. 

10. Z deklaracji, które nie zostały ujęte na liście 140 Beneficjentów ostatecznych, zostanie sporządzona 
lista rezerwowa, z której Wnioskodawcy będą kwalifikowani na listę Beneficjentów ostatecznych, według 
kolejności uzyskanej w ramach losowania I i II, w przypadku wykluczenia Beneficjenta ostatecznego przez 
Komisję rekrutacyjną lub rezygnacji przez samego Beneficjenta ostatecznego. 

11. Zastrzega się możliwość przerwania losowania w momencie dokonania wyboru liczby 
140 Beneficjentów ostatecznych oraz 60 Wnioskodawców zakwalifikowanych na listę rezerwową. 

12. Wnioskodawcy, biorący udział w naborze, o terminie przeprowadzenia losowania oraz wynikach 
naboru zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Andrespolu i na stronie internetowej Gminy Andrespol (www.andrespol.bip.cc). 

13. Końcowa lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową 
zostanie opublikowania w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków do 
projektu na stronie internetowej Gminy Andrespol (www.andrespol.bip.cc) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Andrespolu. 

§ 8. Zakończenie naboru 

1. Po zakończeniu naboru, Beneficjenci ostateczni zakwalifikowani do udziału w projekcie będą 
zobowiązani do zawarcia umowy z Gminą Andrespol dotyczącej realizacji projektu oraz sposobu prowadzenia 
inwestycji. 

2. Brak zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, spowoduje wykluczenie Beneficjenta ostatecznego 
z projektu oraz przyjęcie w to miejsce pierwszej osoby z listy rezerwowej utworzonej w wyniku naboru. 

3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następuje z chwilą: 

1) złożenia przez Beneficjenta ostatecznego pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie, 

2) złożenia przez Beneficjenta ostatecznego pisemnej rezygnacji z zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 

3) upływu terminu do zawarcia umowy wskazanego przez Komisję rekrutacyjną w chwili publikacji wyników 
naboru, o których mowa w § 7 ust. 12. 

§ 9. Obowiązki Beneficjenta ostatecznego 

1. Do obowiązków Beneficjenta ostatecznego należy w szczególności: 

1) przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu, 

2) zgłaszanie wszelkich awarii instalacji do biura projektu, 

3) nieingerowanie w zainstalowaną instalację (tj. nie dokonywanie rozbudowy, przebudowy, celowego 
wyłączenia instalacji), 

4) eksploatacja instalacji zgodnie z przeznaczeniem, 

5) współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, w szczególnością z : 

a.Gminą Andrespol, 

b.podmiotami zajmującymi się zapewnieniem serwisu gwarancyjnego, 

6) umożliwianie przeprowadzania kontroli użyczanej instalacji w miejscu jej montażu, 
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7) niefinansowania instalacji powstałej w ramach projektu z innych środków, poza dofinansowaniem 
uzyskanym w ramach naboru oraz poza środkami własnymi Beneficjenta ostatecznego. 

2. Beneficjent ostateczny jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Gminy 
w Andrespolu o okolicznościach uniemożliwiających jego uczestnictwo w projekcie (np. o zmianie miejsca 
zamieszkania, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej). 

3. Beneficjent ostateczny ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia instalacji 
wynikające z jego winy lub z jego przyczyny. 

§ 10. Wykluczenie z udziału w projekcie 

1. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z udziału w projekcie w przypadku: 

1) braku warunków technicznych do zainstalowania instalacji u Beneficjenta ostatecznego, będących skutkiem 
podania nieprawidłowych danych, 

2) stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązków określonych w niniejszym regulaminie oraz w umowie, 
o której mowa w §8 ust. 1. 

2. Wykluczenie z udziału w projekcie może nastąpić także z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 1, 
w przypadku uzyskania interpretacji lub zaleceń z Urzędu Marszałkowskiego, które powodowałyby, że dany 
Beneficjent ostateczny nie może zostać zakwalifikowany do danej formy dofinansowania. 

3. W przypadku wykluczenia Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie jego miejsce zajmie 
pierwszy z Wnioskodawców umieszczonych na liście rezerwowej powstałej w ramach naboru, a w przypadku 
braku Wnioskodawców na tej liście zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku 
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta ostatecznego w projekcie. 

5. Rezygnacja Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego 
oświadczenia ze wskazaniem powodów rezygnacji. 

§ 10a. Nabór uzupełniający 

1. Beneficjent przewiduje możliwość przeprowadzenia naborów uzupełniających, w przypadku jeśli liczba 
Beneficjentów ostatecznych wybranych na podstawie niniejszego Regulaminu wyniesie mniej niż 140 osób. 

2. Termin przeprowadzenia naborów uzupełniających zostanie określony w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol. 

3. Wybór Beneficjentów ostatecznych zostanie przeprowadzony w drodze losowania, w procedurze 
opisanej w niniejszym Regulaminie. 

4. Beneficjenci ostateczni będą kwalifikowani do Projektu zgodnie z kolejnością ustaloną w drodze 
losowania, o którym mowa w ust. 3, ale także z uwzględnieniem dostępnych rodzajów instalacji w ramach 
limitu 140 Beneficjentów ostatecznych oraz łączną mocą wszystkich instalacji. 

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu w drodze losowania 
o zakwalifikowaniu danej Deklaracji uczestnictwa do Projektu będzie decydowała kolejność złożonych 
Deklaracji. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez cały okres realizacji projektu oraz 
w okresie 5 lat po jego zakończeniu. 

2. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 instalacje powstałe w ramach projektu zostaną przekazane 
Beneficjentom ostatecznym na własność na podstawie odrębnej umowy. 

3. Przewiduje się możliwość wydłużenia okresu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku konieczności 
dłuższego utrzymania efektów realizacji projektu, z uwagi na regulacje krajowe i unijne. 

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, pod warunkiem zachowania formy pisemnej.
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 Indywidualny numer: ………………………  

(wypełnia pracownik Urzędu Gminy w Andrespolu)  

Data rejestracji deklaracji: ………………………  

(wypełnia pracownik Urzędu Gminy w Andrespolu) 

 

DEKLARACJA  UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. „ OZE w Gminie Andrespol” 

 

I. Dane osobowe Wnioskodawcy  

1. Imię i nazwisko:  ...................................................................................................................   

2. Adres zameldowania:   ..........................................................................................................  

3. Numer telefonu:  ...................................................................................................................  

4. Adres e- mail:  .......................................................................................................................  

5. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż wskazany w pkt. 2):  .....................................  

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

II. Dane nieruchomości objętej projektem: 

1. Oczekiwana moc instalacji fotowoltaicznej (kWp
1
) 

☐  3 kWp  

☐ 5 kWp  

2. Informacje dotyczące dachu, na którym planowany jest montaż instalacji 

a) rodzaj dachu 

☐ płaski     ☐ kopertowy     ☐ jednospadowy    

☐ dwuspadowy ☐ wielospadowy 

b) rodzaj pokrycia dachowego 

☐ blachodachówka ☐ blacha trapezowa ☐ papa  

☐ dachówka ceramiczna ☐ płyta falista bitumiczna „Ondulina”   

☐ gont bitumiczny    ☐ inny:………………… 

UWAGA! Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym eternitem. 

3. Informacje dotyczące budynku objętego projektem 

a) Powierzchnia użytkowa budynku ………………….[m
2
]   

b) Czy budynek jest wyposażony w instalację odgromową  

☐ Tak ☐ Nie 

                                                           
1
 Podana wartość mocy jest wartością orientacyjną.  

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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4. Informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej 

a) Roczne zużycie energii elektrycznej w budynku, w którym będzie 

montowana instalacja [kWh/rok]: …..................................................... 

(należy dodatkowo załączyć kopię ostatniej faktury za energię elektryczną) 

 

 

b) Moc przyłączeniowa/zamówiona …………… kW (na podstawie umowy) 

c) Rodzaj instalacji :   

☐ jednofazowa ☐ trójfazowa 

5. Czy w przypadku prowadzenia na nieruchomości objętej wnioskiem 

działalności gospodarczej lub rolniczej, zawarta jest dla tej działalności 

oddzielna umowa i jest zamontowany oddzielny licznik na dostawę energii 

elektrycznej?   

☐ Tak     ☐ Nie 

6. Powierzchnia zajmowana na prowadzenie działalności gospodarczej lub 

rolniczej, jeżeli jest prowadzona w budynku 

mieszkalnym: …………………………. [m
2
]  

 

Oświadczenia 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu 

pn. „OZE w Gminie Andrespol” oraz przyjmuję jego treść i warunki w nim określone.  

 

 Oświadczam, iż wszystkie dane podane w niniejszej Deklaracji uczestnictwa są zgodne ze 

stanem prawnym i faktycznym oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.  

 

 Ponadto oświadczam, że nieruchomość ujęta niniejszą Deklaracją uczestnictwa jako 

planowana do objęcia projektem spełnia wymagania określone w Regulaminie. 

 

 Posiadam zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli występują) na udział w projekcie. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane 

z projektem 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Miejscowość i data 

………………………………………… 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy 

Andrespol z siedzibą przy ulicy Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 213 24 40, e-mail: 

ug@andrespol.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Gminy Andrespol, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Andrespolu za pomocą adresu 

iod@andrespol.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Gmina Andrespol - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w 

Gminie Andrespol”. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Andrespol 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Andrespol. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia terminu trwałości projektu pn. „OZE 

w Gminie Andrespol” lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są 

dane, określonej w przepisach wynikających do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO
2
)zatem: 

a)  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

……………………………………………… 

(miejscowość, data, imię i nazwisko) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Andrespol w celach:  

 rekrutacji w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”; 

 uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”. 

(Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 oraz Dz.U.UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2). 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz że są one zgodne 

z prawdą. 

……………………………………………… 

(miejscowość, data, imię i nazwisko) 

                                                           
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 (Dz.U.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) – nazywanego dalej RODO. 
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Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji w ramach projektu "OZE w Gminie 

Andrespol". 

 

Ja niżej podpisany/(a) 

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

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

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

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

 (imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania) 

 

1) Oświadczam, że jestem współwłaścicielem nieruchomości, proponowanej do objęcia projektem „OZE w 

Gminie Andrespol” zlokalizowanej:  

 

 ..........................................................................................................................................................  
(adres nieruchomości) 
 

2) Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w naborze oraz realizację projektu „OZE w Gminie Andrespol” 

przez  ................................................................................................................................................. ,  

(imię i nazwisko Współwłaściciela składającego Deklarację uczestnictwa) 

w szczególności do złożenia Deklaracji uczestnictwa, zawarcia umowy dofinansowania oraz ponoszenia 

wydatków związanych z ww. projektem. 

 

 

……………………………………    ……………………………………. 

miejscowość, data      podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z 

siedzibą przy ulicy Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 213 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Gminy Andrespol, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Andrespolu za pomocą adresu iod@andrespol.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Gmina Andrespol - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej 

zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie 

Andrespol”. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Andrespol przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Andrespol. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia terminu trwałości projektu pn. „OZE w Gminie 

Andrespol” lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej 

w przepisach wynikających do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa) 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO
1
)zatem: 

a)  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

……………………………………………… 

(miejscowość, data, imię i nazwisko) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Andrespol w celach:  

 rekrutacji w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”; 

 uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”. 

(Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 

2016 r. Nr 119, str.1 oraz Dz.U.UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2). 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą. 

 

……………………………………………… 

(miejscowość, data, imię i nazwisko) 

                                                           
1 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 (Dz.U.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) – nazywanego dalej RODO. 
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