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WNIOSEK 
o udział w projekcie 

„Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych” 
w zakresie dofinansowania INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
WNIOSKODAWCA / WŁAŚCICIEL OBIEKTU 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu …………………………………………………… Adres e-mail: ………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………………........ 

 
WNIOSKOWANA MOC INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ 
 

 2 kWp           2,5 kWp           3 kWp           4 kWp* 

* instalacje o mocy 4 kWp uzależnione są od uzyskania przez Miasto Jasło zgody Instytucji Zarządzającej 
RPO WP na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym projektu. W przypadku braku uzyskania zgody 
IZ RPO WP, wnioskowane moce 4 kWp będą realizowane jako 3 kWp. 
 
MIEJSCE INSTALACJI 

Lokalizacja wykonania instalacji (ulica, nr domu) …………………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny działki …………………………………………………………………………… 
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Posiadany tytuł prawny do obiektu (np. 
własność, współwłasność, użytkowanie 
wieczyste) 

…………………………………………………………………………… 

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest 
działalność gospodarcza? (zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

                  TAK                                      NIE 

Czy członkiem gospodarstwa domowego jest 
osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą? (zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

                  TAK                                      NIE 

Liczba osób zamieszkujących budynek …………………………………………………………………………… 

A. LOKALIZACJA PANELI NA GRUNCIE LUB BUDYNKU GOSPODARCZYM 

Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych 
planowane jest na działce/budynku 
gospodarczym, proszę o zaznaczenie miejsca 
instalacji. Proszę również o podanie odległości 
od domu i szacunkową długość kabli do 
ROZDZIELNI GŁÓWNEJ (licznika) w budynku (m). 

• lokalizacja na gruncie, odległość ………………….. 

• lokalizacja na budynku gospodarczym, 

odległość …………………………………………………….. 

B. LOKALIZACJA PANELI NA BUDYNKU MIESZKALNYM 

Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych 
planowane jest na dachu budynku, proszę o 
zaznaczenie sposobu instalacji 

• dach dwuspadowy/wielospadowy/kopertowy 

• dach płaski 

Poniższe pytania dotyczą budynku mieszkalnego lub budynku gospodarczego (wypełnić w zależności 
od zaznaczonej opcji powyżej A lub B) 

Budynek (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

• istniejący   

• w budowie (termin oddania do użytkowania) 

…………………………………………………………………….. 

Rok budowy domu …………………………………………………………………………… 

Powierzchnia użytkowa domu (m2) …………………………………………………………………………… 

Czy jest zamontowana instalacja OZE (zaznaczyć 
właściwą odpowiedź) 

• kolektory słoneczne 

• instalacja fotowoltaiczna 

• kocioł na biomasę 

• brak instalacji 

Rodzaj dachu (zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

• płaski  

• jednospadowy 

• dwuspadowy 

• kopertowy 

• inne ……………………………………………………………. 
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Pokrycie dachu (zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
(w przypadku pokrycia eternitem, instalacja nie 
może zostać zamontowana na dachu) 

• gont  

• papa 

• eternit 

• blacha 

• dachówka 

• inne ……………………………………………………………. 

Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków      TAK                                     NIE 

Czy prąd wytworzony w ramach zamontowanej 
instalacji będzie służył do prowadzenia 
działalności gospodarczej? 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
(jeśli TAK, to wniosek nie może zostać 
dofinansowany) 

                  TAK                                      NIE 

Posiadam dwa liczniki energii elektrycznej (jeden 
na gosp. domowe, drugi na prowadzenie 
działalności gospodarczej) 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

                  TAK                                      NIE 

Poniższe informacje prosimy podać wyłącznie dla licznika dotyczącego gospodarstwa domowego 

Instalacja odgromowa (zaznaczyć właściwą 
odpowiedź)                   TAK                                      NIE 

 
Moc umowna (przyłączeniowa) …………………………… kW 
(Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażona w [kW]. Często 
występuje na fakturach za energię elektryczną pod pozycją „moc umowna” lub w pozycji „ilość” przy opłacie sieciowej stałej lub 
przy opłacie przejściowej) 

 
1. Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym1 i posiadam prawo do 

dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 
…………………………….. znajdująca się w miejscowości Jasło przy ulicy 
……………………………………………………………… zabudowaną budynkiem mieszkalnym oznaczonym 
numerem porządkowym ……………… 

2. W przypadku otrzymania przez Miasto Jasło dofinansowania ze środków REACT-EU oraz objęcia 
projektem mojej nieruchomości: 

a) wyrażam zgodę na wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym i oświadczam, że 
nieodpłatnie udostępnię na czas realizacji projektu niezbędną powierzchnię dachu (elewacji 
lub gruntu) oraz pomieszczeń celem wykonania instalacji, 

b) wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości przez okres co 
najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji. 

3. Oświadczam, że: 

a) posiadam prawo do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego (wpisać TAK lub NIE): 
………………………………. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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b) otrzymałem/am w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 
pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup (wpisać TAK lub NIE): 
………………………………. 

c) w gospodarstwie domowym zameldowana jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(wpisać TAK lub NIE): ………………………………. 

d) zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia 
rodzinnego (wpisać TAK lub NIE): ………………………………. 

e) w gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie 
z ustawą o świadczeniach rodzinnych (wpisać TAK lub NIE): …………………………, w tym liczba 
dzieci ………………………………. 

f) w gospodarstwie zameldowana jest rodzina zastępcza (wpisać TAK lub NIE): 
………………………………. 

4. Oświadczam, iż energia elektryczna wyprodukowana za pośrednictwem instalacji 
fotowoltaicznej, nie zostanie wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej. 

5. Oświadczam, że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Miasta Jasła oraz wykonawcom dla 
celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

6. Upoważniam Miasto Jasło do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

7. Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Miasto 
Jasło, niezwłocznie podpiszę stosowną umowę. 

8. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji 
albo stan techniczny i ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę 
mógł wziąć udziału w projekcie i oświadczam, że nie będę z tego tytułu miał żadnych roszczeń 
wobec Miasta Jasła. 

9. Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że projekt będzie realizowany przez Miasto Jasło 
wyłącznie w przypadku otrzymania przez Miasto dofinansowania ze środków RPO WP na lata 
2014-2020. 

10. Podanie danych niezgodnych z prawdą spowoduje skreślenie z listy rankingowej. 

11. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5 za składanie nierzetelnych lub 
nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w przedstawionych przeze mnie 
dokumentach. 

12. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców” 
i akceptuję jego treść. 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 
 
 …………………………………….     …………………………………………………. 
 Miejscowość, data      Czytelny podpis 

 
Załącznik do wniosku o udział w projekcie: 
Formularz informacyjny RODO 



 
 

Str. 5/5 
 

 
Załącznik do wniosku 

Formularz informacyjny RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanego dalej RODO), informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez 
Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, tel. (13) 448 63 00 (centrala); e-
mail: urzad@um.jaslo.pl, www.um.jaslo.pl. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e 
RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie  
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji 
papierowej, podmiotom zaangażowanym w realizację programu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 10 lat od zakończenia realizacji 
Projektu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec  
przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy 
RODO zostały naruszone. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych 
skutkuje brakiem możliwości udziału w programie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

11. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać 
wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.  

12. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w formularzu. 

 

 

………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli / użytkownika wieczystego/ użytkowników 

wieczystych) 

http://www.um.jaslo.pl/

