
ZARZĄDZENIE nr 53/19 

Wójta Gminy Adamów 

z dnia 30 maja 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

„Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II" 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Wójt Gminy Adamów zarządza, co następuje: 

§1-

Zatwierdza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Energia odnawialna w 
Gminie Adamów etap II" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE. 

§2 . 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Energia odnawialna w Gminie Adamów 
etap II" stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§3 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W f i J T 

mgr Dlifiusz Szykuła 
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Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 53/19 

Wójta Gminy Adamów 
z dnia 30 maja 2019r. 

REGULAMIN 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

„Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II" 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

1. Projekt - projekt „Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II" planowany do 
realizacji w latach 2020-2021, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 
2. Właściciel/Użytkownik - osoba fizyczna, ubiegająca się o udział w realizacji projektu, 
będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie objętym 
projektem (Gmina Adamów), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przy czym jeżeli 
nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, wnioskodawcą są wszyscy 
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej we współwłasności, wszyscy 
współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu 
(podpisać umowę użyczenia). 
3. Beneficjent - wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w projekcie i uczestniczący w 
nim na podstawie umowy zawartej z Gminą. Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot 
współwłasności, Beneficjentem są wszyscy współwłaściciele. Wszyscy współwłaściciele 
stają się w takiej sytuacji stronami umowy. Postanowienia umowy dotyczące beneficjenta 
stosuje się odpowiednio do wszystkich współwłaścicieli. 
4. Gmina - Gmina Adamów. 
5. Umowa - umowy (umowa użyczenia określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne 
i finansowe) określające zasady udziału beneficjenta w projekcie, do których stosuje się 
postanowienia niniejszego regulaminu. 
6. Budynek - stanowiący własność/współwłasność służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na nieruchomości 
znajdującej się na terenie Gminy Adamów. Budynek zgłaszany do projektu musi być 
przekazany do użytkowania i zamieszkiwany. 
7. Zestaw solarny — zespół urządzeń i instalacji solarnych, połączonych z budynkiem 
mieszkalnym, wykorzystywanych do indywidualnego podgrzewania wody użytkowej z 
wykorzystaniem energii słonecznej. 
8. Regulamin - niniejszy regulamin. 
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§1 
Informacje ogólne 

1. Gmina Adamów, w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z 
zakresu odnawialnych źródeł energii, będzie prowadziła w okresie od 7 do 14 czerwca 2019 r. 
nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. 
2. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowy projekt powinien zostać zrealizowany w 
latach 2020 -2021. 
3. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowalnych 
4.Warunkiem realizacji projektu jest wybranie wniosku złożonego przez Gminę do dofinansowania 
oraz podpisanie umowy na realizację projektu z Zarządem Województwa Lubelskiego. 

§2 
Szczegółowe informacje 

1. Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów 
użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. 
Kompletny zestaw składa się z: 

• kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do ich zamocowania pod optymalnym kątem 
° zasobnika ciepłej wody użytkowej), 
• zespołu pompowo - sterowniczego, 
- zespołu naczyń zbiorczych przeponowych (1 naczynie w obiegu solarnym, 1 naczynie w 

obiegu c.w.u.), 
• kompletu orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją, 
• płyn solarny, 
• grzałka elektryczna do podgrzewania c.w.u, 
• wężownica w zasobniku c.w.u. 
2. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników 
zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym 
powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym 
budynku: 
- do 4 osób - 2 kolektory słoneczne , 200 L zasobnik na wodę, 
• od 5 do 6 osób -3 kolektory słoneczne, 300 L zasobnik na wodę, 
• powyżej 6 osób - 4 kolektory słoneczne , 400L zasobnik na wodę. 

3.Nie zaleca się montażu kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego 
zamieszkałych przez 1 osobę z uwagi na relatywnie niewielkie oszczędności osiągane w takich 
gospodarstwach domowych. 

4. Szacuje się, ze finansowy udział uczestnika projektu wyniesie minimum: 
15% kosztów kwalifikowalnych oraz podatek VAT od całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych, 
pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w 100 % tj. koszt dostawy i montażu grzałki 
elektrycznej do podgrzewania cwu, oraz koszt dostawy i montażu drugiej wężownicy w 
zasobniku c.w.u. 
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5. Postanowienia w zakresie montażu kolektorów: 
kolektory słoneczne będą montowane na dachu, elewacji budynku, oraz na gruncie, 
w przypadku montażu instalacji solarnej na gruncie całkowity koszt wykonania 

konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu, 
w przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie 
takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie 
wykona takiej instalacji na własny koszt, będzie to jednoznaczne z rezygnacją 
uczestnictwa w projekcie. 
instalacja elektryczna w budynku powinna być sprawna, posiadać uziemienie 
i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Dostosowanie instalacji elektrycznej do 

obecnych wymogów, przepisów i norm leży po stronie właściciela budynku i 
winno być wykonane przed montażem instalacji solarnej. 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne 
2. Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni w terminie do 14 

czerwca 2019 r. złożyć następujące dokumenty: 
Szczegółowa klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, 
deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
ankieta informacyjna, 
umowa zawarta z Gminą Adamów na bezpłatne użyczenie nieruchomości na cele 
projektu, ( w przypadku współwłasności wszyscy właściciele powinni podpisać umowę), 
3 egzemplarze. 
kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością 
( np.wypis z rejestru gruntów/ akt notarialny/ księga wieczysta/ postanowienie sądu itp.) 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
lokalizacja budynku mieszkalnego, na terenie Gminy Adamów, 
uregulowany stan prawny nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek 

mieszkalny, 
zamieszkiwanie przez cały rok w budynku, zgłoszonym do projektu, 
istnienie technicznych możliwości montażu zestawu solarnego, 
złożenie wymaganych dokumentów oraz podpisanie umowy użyczenia określającej 
wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe pomiędzy mieszkańcem a 
Gminą, 
uiszczenie przez mieszkańca opłaty za udział w projekcie w terminie i w wysokości 

określonej w umowie, 
brak istniejącej instalacji solarnej na nieruchomości. 

4. Nie ma możliwości montażu instalacji solarnych w budynkach będących aktualnie w 
trakcie budowy. 

5. Nie ma możliwości montażu instalacji solarnych w budynkach wykorzystywanych do 
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prowadzenia działalności gospodarczej, działalności rolniczej oraz agroturystyki. 
6. Nie ma możliwości montażu zestawu solarnego na połaci dachowej zawierającej azbest 

(dach nie może być pokryty eternitem). 
7. Montaż instalacji na budynkach nie użytkowanych, w których instalacja po 

wybudowaniu byłaby nieczynna jest wykluczony. 
8. Montaż instalacji na budynkach zamieszkałych sezonowo jest wykluczony. 
9. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec 

Gminy Adamów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odpady komunalne, itp. 
10. Po przeprowadzeniu procedury kwalifikacji do projektu, wyłoniony przez Gminę projektant 

wykona dokumentację projektową. Brak technicznych możliwości montażu w danej 
lokalizacji będzie podstawą do rozwiązania umowy użyczenia i skreślenia z listy 
beneficjentów projektu. 

1. Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniu projektu do 
dofinansowania, mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani 
będą do: 
wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu w terminie określonym w 
umowie, 
zakłada się, że wkład własny uczestnik projektu winien wpłacić w jednej racie. Nie 
dopuszcza się płatności częściowych. 
brak wpłaty we wskazanym terminie, i w określonej wysokości będzie równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w projekcie i skreśleniem uczestnika z listy beneficjentów projektu bez 
dodatkowego wezwania. 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie po podpisaniu umowy może nastąpić jedynie w 
wyjątkowych sytuacjach losowych, uzasadnionych przez mieszkańca na piśmie. 

2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, beneficjent może 
zostać obciążony kosztami wykonania dokumentacji projektowej. 

3. Niespełnienie przez wnioskodawcę któregokolwiek warunku uczestnictwa, określonego w 
regulaminie, a w szczególności niedokonanie wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w 
projekcie w wymaganej wysokości w określonym terminie, skutkuje skreśleniem z listy 
beneficjentów ostatecznych i rozwiązaniem umowy. 

4. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność będą:-
stanowiły własność Gminy Adamów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego 
użytkowania właścicielom/ użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach 
zostaną przekazane właścicielom/ użytkownikom budynków mieszkalnych. 
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1. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków beneficjenta i gminy określone 
zostały w umowie. 
2. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Gminy. W sprawach 
spornych bądź nieuregulowanych w regulaminie i umowach rozstrzyga ostatecznie 
Gmina. 
3. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
4. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część. Regulamin i załączniki 
należy traktować jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające. 

Załączniki: 
1. Szczegółowa klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
3. Ankieta informacyjna. 
4. Umowa użyczenia. 



Fundusze lubelskie Unia Europejska 
Europejskie frudtwiyeiet Europejski Fundusz 

Program Regionalny * Rozwoju Regionalnego 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
pn. „Energia odnawialna w Gminie Adamów, etap II" 

Ja, niżej podpisany/a/ni1 

(IMIĘ I NAZWISKO) 
Zamieszkały/a w : 

(MIEJSCOWOŚĆ, NR DOMU, ULICA, KOD POCZTOWY) 

PESEL: posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na 
"^odstawie: 
Własności/wspóhvłasności/najmu/użyczenia/inne*: 

(proszę podać jakie) 
zlokalizowanej na działce nr obręb 

nr księgi wieczystej nr telefonu 
adres e-mail 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych 
na wyżej wymienionej nieruchomości. Projekt będzie realizowany przez Gminę Adamów w przypadku 
otrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
1. Instalacja solarna będzie wykorzystywana w na cele bytowe. 

m. 2. Podane w załączonej ankiecie dane o ilości zamieszkałych osób korzystających z instalacji są zgodne 
ze stanem faktycznym. 

3. Budynek mieszkalny, dla którego przeznaczona jest instalacja solarna jest zamieszkały i po dokonaniu 
montażu instalacja będzie wykorzystywana. 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę 
Adamów, wyodrębnione konto bankowe, w celu realizacji tego projektu oraz do podpisania umowy 
nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości dla potrzeb montażu instalacji kolektorów 
słonecznych. Tym samym udzielam Gminie Adamów prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
realizacji niniejszego projektu. 

5. Oświadczam, że poinformowałem(am) ewentualnych współwłaścicieli nieruchomości o przystąpieniu 
do projektu montażu instalacji solarnej na naszej wspólnej działce i gotowi są oni do podpisania 
umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości na cele projektu. 

1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. 
*niewłaściwe skreślić. 
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6. Działka wraz z budynkiem mieszkalnym, na której planowany jest montaż instalacji solarnej jest moją 
własnością i mam prawo do dysponowania nią w sposób umożliwiający montaż i użytkowanie 
instalacji solarnej służących do podgrzewania wody użytkowej. 

7. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości osobom upoważnionym przez Gminę Adamów do 
dokonania wizji mojej nieruchomości, wykonania dokumentacji fotograficznej uzgodnionego miejsca 
lokalizacji paneli słonecznych. 

8. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości wybranemu przez Gminę Adamów Wykonawcy 
robót w celu wykonania montażu instalacji solarnej, dokonywania przeglądów serwisowych 
i usuwania usterek w okresie gwarancji. 

9. Zgadzam się aby instalacja przez okres, zwany okresem trwałości projektu, trwającym 5 lat od 
zakończenia i rozliczenia dofinansowania otrzymanego przez Gminę stanowiła własność Gminy 
Adamów. 

10. Wyrażam zgodę na przejęcie od Gminy Adamów instalacji po upływie okresu trwałości w terminie 
i w sposób ustalony przed zakończeniem tego okresu. 

11. Zobowiązuje się do eksploatacji zamontowanej instalacji zgodnie z instrukcją obsługi oraz do pokrycia 
kosztów napraw, w przypadku powstania uszkodzeń z mojej winy. 

12. Zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Energia odnawialna w 
Gminie Adamów etap II" i akceptuję jego postanowienia. 

13. Zapoznałem się z warunkami udziału w projekcie, wstępnymi kosztami instalacji i wysokością 
mojego wkładu finansowego w inwestycji, ostateczny udział w kosztach zostanie ustalony po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą robót montażowych. 

14. Jestem świadomy, że realizacja inwestycji możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania z funduszy 
UE. 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Właściciela 
nieruchomości podanych przeze mnie w deklaracji udziału w projekcie pn. „Energia odnawialna 

w Gminie Adamów, etap II" 

Adamów, dnia 
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Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych 

PODSTAWOWE DANE 

Imię 

Gmina . 

Ulica , 

Nazwisko 

Miejscowość 

Nr domu , nr lokalu 

Telefon kontaktowy: E-mail: 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANY KOLEKTOR 
1. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor solarny, jest własnością (zgodnie 

z Aktem własności ziemi, Księgą Wieczystą, Postanowieniem Sądu): 

2. Numer ewidencyjny działki: 

3. Liczba osób: zamieszkałych w budynku , zameldowanych w budynku 

4. Sugerowany sposób montażu kolektora, proszę zaznaczyć właściwy (optymalny 
południowy): 

a) b) c) d) 

5. Proponowana lokalizacja montażu zbiornika cieplej wody wysokość zbiornika ok. 1,8 m 
- 2 , 0 m: 
o pomieszczenie kotłowni 
o poddasze 
o piwnica 
o inne- jakie: 
o szerokość drzwi m 

6. W jaki sposób podgrzewana jest woda w budynku: 
o centralnie (w kotle) 
o przepływowy ogrzewacz wody 
o inne - jakie 

7. Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku: 
o kotłownia olejowa 
o kotłownia gazowa 

kotłownia węglowa 
kotłownia na drewno 
ogrzewanie energią elektryczną 

o 
o 
o 

Zapoznałem się z klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych Właściciela 
nieruchomości podanych przeze mnie w ankiecie w ramach projektu pn. „Energia odnawialna 

w Gminie Adamów etap II". 

(Data i podpis) 



Szczegółowa klauzula informacyjna 
^Przetwarzanie danych osobowych Właściciela nieruchomości w związku z umowa dot. projektu „Energia 
odnawialna w Gminie Adamów etap II" 

9 

1. Administratorem Danych Osobowych (w skrócie Administrator), które będą przetwarzane w związku z 
realizacją umowy dot. projektu OZE jest Wójt Gminy Adamów. Adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 

11B, 
22-442 Adamów. Kontakt: tel. 84 618 61 02, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 
3. Cele przetwarzania danych osobowych to: 

a) Celi: Realizacja projektu OZE na który składają się: czynności wstępne (złożenie deklaracji udziału i 
wniosku informacyjnego); czynności przygotowawcze: przygotowanie i złożenie wniosku 
aplikacyjnego przez Gminę, czynności realizacyjne - wykonanie umowy na dofinansowanie dlatego 
projektu, jeśli zostanie zawarta. 

b) Cel nr 2 - Komunikacja elektroniczna z Właścicielem w związku z umową dot. projektu OZE o ile 
ujawni on Administratorowi na etapie podpisywania umowy swój numer telefonu i/lub adres e-mail 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
a) na etapie czynności wstępnych udzielenie zgody -art. 6 ust.l lit. a RODO 

v b) na etapie czynności przygotowawczych i realizacyjnych - wykonania umowy z Gminą dot. projektu 
OZE, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - art.6 ust.l. lit b RODO. 

5. Odbiorcy danych osobowych: dane przetwarzane w celu nr 1 zostaną przekazane: 
a) Zarządowi Województwa Lubelskiego - w skrócie ZWL (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) 

pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WL, o której mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy. Za 
pośrednictwem ZWL dane osobowe trafią również do Ministra Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 
00-926 Warszawa) nadzorującego programy regionalne RPO 

b) innym uprawnionym podmiotom m.in. do wykonywania działań kontrolnych, audytowych, badań 
ewaluacyjnych etc. 
Zgodnie z prawem każdy odbiorca danych jest ich samodzielnym administratorem. 

6. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych wyspecjalizowanym podmiotom (m.in. 
konsultingowo-doradczemu, dostawcy i instalatorowi instalacji OZE), z którymi będzie współpracował w 
celu realizacji projektu OZE. Podmioty przetwarzające działają w imieniu Administratora, pod jego pełną 
kontrolą i na jego polecenie. Nie są one odbiorcami danych. 

7. Dane osobowe nie będą: przetwarzane poza UE, przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
^ międzynarodowej 
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania 
9. Każda osoba, której dane są przetwarzane w w/w celach posiada następujące prawa: 

a) do dostępu, 

b) do sprostowania, 

c)do ograniczenia przetwarzania, 

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo: 
e) do usunięcia danych 
f) wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność 

przetwarzania w momencie jej obowiązywania 
10.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 

wynikający z przypisanej kategorii archiwalnej do tej kategorii akt oraz przez okres wynikający z 
przepisów dot. archiwizacji dokumentacji projektów dofinasowanych środkami UE. 

11.Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych dla zawarcia 
umowy jest obligatoryjne aby była ważna. 

mailto:poczta@adamow.gmina.pl
mailto:iod@rodokontakt.pl


12.Administrator w związku z wymogami formalnymi projektu OZE może przetwarzać także dane dot. ilości 
wyprodukowanej energii odnawialnej w instalacji zainstalowanej u Właściciela, w tym dokonywać 
odczytów tradycyjnie lub zdalnie w sposób elektroniczny i w czasie obowiązywania umowy 

13.W przypadku gdy do osiągnięcia celu nr 1 przetwarzania będą potrzebne dodatkowe dane osobowe, inne 
niż wskazane na umowie, Właściciel będzie zobowiązany do ich podania w formie oświadczenia na 
wezwanie Administratora w terminie i w sposób wskazany. Administrator w wezwaniu powoła się na 
ten zapis umowy i uzasadni potrzebę uzyskania dodatkowego zakresu danych osobowych. 

Podstawy prawne: 
• Rozporządzenie 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) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

Data i czytelny podpis 
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UMOWA 

zawarta w dniu pomiędzy: 
1. Gminą Adamów, REGON 950368486, NIP 9222813872, reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy Adamów - mgr Dariusz Szykuła 
2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Ewelina Droździel-Szykuła 

z siedzibą: Urząd Gminy Adamów, Adamów l l b , 22-442 Adamów 
zwaną w dalszej treści umowy „Gminą" 
a 

2. Panem/Panią 

zam: 

Nr domu 
PESEL 
Dane do komunikacji elektronicznej: tel e-mail: 

3. Panem/Panią 

zam: 

Nr domu 
PESEL 
Dane do komunikacji elektronicznej: tel e-mail: 

4. Panem/Panią 

zam: 

Nr domu 
PESEL 
Dane do komunikacji elektronicznej: tel e-mail: 

5. Panem/Panią 

zam: 

Nr domu 
PESEL 
Dane do komunikacji elektronicznej: tel e-mail: 

zwanym/zwanymi w dalszej treści umowy „Właścicielem" 
o treści następującej: 
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§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych 
i finansowych, związanych z dostawą, montażem i eksploatacją zestawu solarnego 
(kolektorów słonecznych) na nieruchomości Właściciela, realizowanych w ramach projektu 
pn. „Energia odnawialna w Gminie Adamów, etap II" (zwanego dalej projektem OZE) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. W 
skład zestawu solarnego, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: kolektor słoneczny płaski, 
zasobnik solarny oraz osprzęt instalacyjny. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Właściciel oświadcza, że działka oznaczona nr ewidencyjnym położona w 
miejscowości oraz znajdujący się na niej budynek mieszkalny 
o nr jest jego własnością / współwłasnością / lub posiada inny tytuł 
prawny*1 do dysponowania tym budynkiem mieszkalnym. Na potwierdzenie tego składa 
jako załącznik do niniejszej umowy aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wypis z 
rejestru gruntów lub umowę dzierżawy lub użyczenia zawartą na okres minimum 10 lat od 
dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Właściciel wyraża zgodę na montaż zestawu solarnego na nieruchomości, o której mowa w 
ust. 1. 

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne Właściciela w przypadku 
wykorzystywania instalacji OZE na cele inne niż bytowe. 

4. Właściciel nieodpłatnie użycza Gminie i udostępnia osobom przez nią wskazanym, 
nieruchomość zabudowaną (część dachu lub część gruntu w przypadku kolektorów wolno 
stojących oraz część wewnętrzną budynku) o powierzchni niezbędnej do zainstalowania 
zestawu solarnego i jego prawidłowego funkcjonowania z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie wizji lokalnej i opracowanie specyfikacji, dokonanie niezbędnych 
czynności związanych z dostawą i montażem urządzeń oraz na przeglądy gwarancyjne i 
serwis realizowany przez okres trwania umowy określony w § 6. 

5. Właściciel upoważnia Gminę, do występowania w jego imieniu przed właściwymi 
organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami 
prawa niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów koniecznych dla 
prawidłowej realizacji projektu, o którym mowa w § 1, dotyczących nieruchomości 
Właściciela określonej w ust. 1. Niniejsze upoważnienie stanowi podstawę do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. 

lubelskie 
gy- §MakujycU\ 
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6. Właściciel oświadcza, że budynek, o którym mowa w ust 1 posiada warunki techniczne 
umożliwiające dostawę i montaż zestawu solarnego tj. przede wszystkim: 

• wyposażony jest w instalację ciepłej i zimnej wody, 

• wyposażony jest w instalację elektryczną uziemioną, 

• posiada wolną, utwardzoną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą 
montaż urządzeń, 

7. Właściciel oświadcza, że jest świadomy wszelkich niedogodności związanych z 
prowadzeniem dostawy i montażu instalacji solarnej w budynku mieszkalnym, o którym 
mowa w ust. 1 i z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń i odszkodowań. 

8. Właściciel oświadcza, że w budynku, o którym mowa w ust. 1 zamieszkuje 
osób i taką liczbę mieszkańców należy uwzględnić przy doborze 

parametrów instalacji solarnej dla oznaczonego w ust. 1 budynku. 

§ 3 

Określenie warunków organizacyjnych 

1. Gmina zabezpieczy realizację projektu oraz poprowadzi sprawy związane z umową 
o dofinansowanie, tj.: zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoni 
wykonawcę dostawy i montażu zestawów solarnych, ustali harmonogramy realizacji prac 
dokumentacyjnych i montażowych, będzie sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem 
prac, przeprowadzi odbiory oraz rozliczenie finansowe projektu. 

2. Wykonawca zestawu solarnego wyłoniony przez Gminę, zwany dalej „Wykonawcą", 
zgodnie z postanowieniami § 1 dokona dostawy, montażu i uruchomienia zestawu 
solarnego na nieruchomości Właściciela. 

3. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 2 zostanie potwierdzone protokołem 
podpisanym przez Właściciela i Wykonawcę. 

4. Właściciel zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt prac 
związanych z dostosowaniem budynku do dostawy i montażu instalacji, w porozumieniu z 
Wykonawcą oraz prac remontowych będących wynikiem montażu zestawu solarnego, 
takich jak: malowanie, uzupełnienie okładzin podłóg, naprawa elewacji i innych drobnych 
prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku i pomieszczeń wewnątrz budynku. 

5. Gmina zobowiązuje się zabezpieczyć mienie Właściciela przed niewłaściwym montażem 
zestawu solarnego na dachu lub elewacji budynku, o którym mowa w § 2 ust 1 w umowie z 
Wykonawcą. 

§ 4 

Określenie warunków własnościowych i eksploatacyjnych 

1. Po zakończeniu prac montażowych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu 
solarnego, zamontowane na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 1, pozostają 
własnością Gminy przez cały okres trwania umowy, o którym mowa w § 6. 

2. Począwszy od terminu zakończenia i odbioru prac montażowych na nieruchomości, o której 
mowa w § 2 ust. 1, Gmina użycza nieodpłatnie Właścicielowi sprzęt i urządzenia 
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wchodzące w skład zestawu solarnego, do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, do 
zakończenia okresu trwania umowy, o którym mowa w § 6. 

3. Po upływie okresu trwania umowy, o którym mowa w § 6, całość zestawu solarnego 
zostanie przekazana na własność Właściciela. Sposób przeniesienia prawa własności 
zostanie ustalony odrębnym dokumentem. 

4. Właściciel zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej z 
pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, instrukcją użytkowania oraz 
kartą gwarancyjną, eksploatacji urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego. 

5. Właściciel zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją 
zestawu solarnego określonych w instrukcji eksploatacji, którą Właściciel otrzyma po 
zakończeniu montażu. 

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi lub ujawnionych wad wykonywać będzie wyłącznie Gmina 
po otrzymaniu uzasadnionego pisemnego zawiadomienia Właściciela o wystąpieniu wady. 

7. W przypadku uszkodzeń zestawu solarnego, których nie obejmuje gwarancja, np. celowego 
lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej 
eksploatacji, przeróbek instalacji, ingerencji w instalację osób trzecich lub w przypadku jego 
utraty, Właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu i montażu 
nowego zestawu solarnego w miejsce utraconego. 

8. Właściciel oświadcza, że zapewni Gminie oraz osobom przez nią wskazanym, dostęp do 
zainstalowanych urządzeń zestawu solarnego przez cały okres trwania umowy. 

9. Wszelkie usterki, wady lub awarie zestawu solarnego Właściciele będą zgłaszać do 
Urzędu Gminy Adamów. 

§ 5 

Określenie warunków finansowych 

1. Właściciel wyraża chęć uczestnictwa w projekcie wskazanym w § 1 i dobrowolnie 
zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do projektu 
w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych, podatek VAT od całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych, pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w 100 % tj. koszt dostawy i 
montażu grzałki elektrycznej do podgrzewania cwu, oraz koszt dostawy i montażu drugiej 
wężownicy w zasobniku c.w.u. 

Wysokość udziału finansowego Właściciela uzależniona jest od zastosowanego układu 
instalacyjnego (pojemności zasobnika i ilości kolektorów). 

2. W przypadku wystąpienia innych kosztów niekwalifikowalnych projektu, czyli 
nieprzewidzianych kosztów, nie objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej, 
Właściciel zobowiązuje się do sfinansowania tych kosztów w wysokości przypadającej na 
jego budynek prywatny. 

3. Właściciel zobowiązuje się do wpłaty: 

• kwoty stanowiącej ostateczne rozliczenie udziału Właściciela, o którym mowa w 
ust.l będącej kwotą ustaloną na podstawie rozstrzygniętego postępowania 
przetargowego stanowiącą koszty dostawy i montażu zestawu solarnego, o 

lubelskie 
fiwtkuj ujcie\ 
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którym mowa w § 1, przypadającego na dany budynek, o którym mowa w § 2 
ust. 1, w terminie 14 dni od daty powiadomienia . 

• kosztów, o których mowa w §5 ust. 2, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. 
Wpłaty, o których mowa w §5 ust. 3 mogą być dokonywane przelewem lub gotówkowo, na 
rachunek bankowy Gminy Adamów o numerze 40 9639 0009 2002 0050 0122 0043, 
prowadzony przez BS Tomaszów Lubelski oddz. Krasnobród 
W przypadku dokonania przez Właściciela wpłaty kwot, o których mowa w ust. 3 
i niezrealizowania przez Gminę projektu, o którym mowa w § 1, cała wpłacona kwota 
zostanie zwrócona Właścicielowi. 
Nie dokonanie przez Właściciela wpłat w terminie i wysokościach określonych w ust. 3, 
będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem niniejszej 
umowy, z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 2. 

§6 
Okres trwania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania niniejszej umowy do upływu 
5 lat od zakończenia realizacji projektu określonego w § 1, liczonego od dnia otrzymania 
płatności końcowej przez Gminę Adamów. 
W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu niniejsza umowa ulega 
automatycznemu przedłużeniu do upływu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej 
przez Gminę Adamów. 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 

1] nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

2] Właściciel nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

3] Brak jest technicznej możliwości dostawy i montażu zestawu solarnego, co zostanie 
stwierdzone oświadczeniem projektanta. 

W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Właściciel 
zobowiązuje się do zapłaty kar w postaci sfinansowania 100% poniesionych kosztów 
związanych z objęciem budynku Właściciela projektem, o którym mowa w § 1, do dnia 
rozwiązania umowy. 

Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie również w przypadku, zbycia nieruchomości, jeśli 
nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Właściciela jako strona niniejszej 
umowy. 



J 

Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

i 
Unia Europejska 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

§8 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Właściciela 

1. Administratorem Danych Osobowych (zwany dalej „Administratorem"), które będą 
przetwarzane w związku z realizacją umowy dot. projektu OZE jest Wójt Gminy Adamów. 
Adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów l l b , 22-442 Adamów. Kontakt: tel. 84 618 61 02, 
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@rodokontakt.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Cel nr 1 - Realizacja projektu OZE dot. umowy, na którą składają się: czynności 
przygotowawcze, w tym złożenie wniosku aplikacyjnego przez Gminę Adamów i 
realizacja projektu OZE - wykonanie umowy na dofinasowanie tego projektu, jeśli 
zostanie zawarta. 

b) Cel nr 2 - Komunikacja elektroniczna z Właścicielem w związku z umową dot. projektu 
OZE o ile ujawni on Administratorowi na etapie podpisywania umowy swój numer 
telefonu i/lub adres e-mail 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w / w celach jest niezbędność 
wykonania umowy dot. projektu OZE, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art.6 
ust.l. litbRODO) 

5. Odbiorcy danych osobowych: dane przetwarzane w Celu nr 1 zostaną przekazane: 

a) Zarządowi Województwa Lubelskiego - zwany dalej „ZWL" (ul. Artura Grottgera 4, 20-
029 Lublin) pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WL. Za pośrednictwem ZWL 
dane osobowe trafią również do Ministra Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-
926 Warszawa) nadzorującego regionalne programy operacyjne, 

b) innym uprawnionym podmiotom m.in. do wykonywania działań kontrolnych, 
audytowych, badań ewaluacyjnych etc. 
Zgodnie z prawem każdy odbiorca danych jest ich samodzielnym 
administratorem. 

6. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych wyspecjalizowanym 
podmiotom (m.in. konsultingowo-doradczemu, dostawcy i instalatorowi instalacji OZE), z 
którymi będzie współpracował w celu realizacji projektu OZE. Podmioty przetwarzające 
działają w imieniu Administratora, pod jego pełną kontrolą i na jego polecenie. Nie są one 
odbiorcami danych. 

7. Dane osobowe nie będą: przetwarzane poza UE, przekazane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania. 

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane w w / w celach posiada następujące prawa: 

a) do dostępu, 

b) do sprostowania, 

c) do ograniczenia przetwarzania, 

mailto:poczta@adamow.gmina.pl
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d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania niniejszej umowy, a po jej 
zakończeniu przez okres wynikający z przypisanej kategorii archiwalnej do tej kategorii akt 
oraz przez okres wynikający z przepisów dot. archiwizacji dokumentacji projektów 
dofinasowanych środkami UE. 

11. Podanie danych osobowych przetwarzanych w Celu nr 1 jest obligatoryjne do zawarcia 
ważnej umowy. Podawanie danych przetwarzanych w Celu nr 2 jest dobrowolne, ale brak 
tych danych w umowie uniemożliwi Administratorowi i wskazanym podmiotom 
specjalistycznym, którym Administrator powierzy przetwarzanie i inicjowanie komunikacji 
telefonicznej lub e-mailowej z Właścicielem nawet w pilnych sprawach. 

12. Administrator w związku z wymogami formalnymi projektu OZE może przetwarzać także 
dane dot. ilości wyprodukowanej energii odnawialnej w instalacji zainstalowanej u 
Właściciela, w tym dokonywać odczytów tradycyjnie lub zdalnie w sposób elektroniczny i 
w czasie obowiązywania umowy. 

13. W przypadku gdy do osiągnięcia Celu nr 1 przetwarzania będą potrzebne dodatkowe dane 
osobowe, inne niż wskazane na umowie, Właściciel będzie zobowiązany do ich podania w 
formie oświadczenia na wezwanie Administratora w terminie i w sposób wskazany. 
Administrator w wezwaniu powoła się na ten zapis umowy i uzasadni potrzebę uzyskania 
dodatkowego zakresu danych osobowych. 

14. Pozyskanie w / w dodatkowych danych osobowych nie wymaga aneksowania umowy. 

15. Niniejszy paragraf stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego Administratora 
względem Właściciela wynikającego z przetwarzania jego danych w wskazanych celach w 
ust. 3 tego paragrafu. Obowiązek ten wynika z art.13 RODO [Rozporządzenie 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)]. 

16. Treść niniejszej klauzuli dostępna jest również na stronie internetowej Administratora w 
zakładce RODO i może ulec zmianie w czasie, Nie powoduje to konieczności aneksowania 
niniejszej umowy. 

1. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie materiałów 
ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami, w zbiorze materiałów 
promocyjnych, w tym na ich publikację na stronie internetowej Gminy i przekazanie ich do 
Instytucji Zarządzającej RPO WL wskazanej w § 8 ust. 5 lit. a 

2. Gmina oświadcza, że w / w fotografie nie będą zawierały danych osobowych tj.: jego 
wizerunku Właściciela, wizerunków jego domowników, wizerunków osób postronnych, 
metadanych geolokalizacyjnych w pliku stanowiącym cyfrową postać fotografii dot. 
lokalizacji budynku wskazanego w § 2 ust. 1 

3. Właściciel ma swobodny wybór odnośnie decyzji do udzielenia lub nieudzielenia przez 
niego zgody na ewentualną wizualizację lokalizacji jego instalacji OZE (budynku 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
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wskazanego w §1 ust.l) w ogólnodostępnych internetowych serwisach mapowych w tym 
mapy Google. Niniejsza umowa nie ogranicza w żaden sposób Właściciela odnośnie jego 
praw i suwerenności decyzji w tym zakresie. 

4. Właściciel oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy: 

• Wyraża zgodę na odczyty ilości wytworzonej w instalacji OZE (solarnej) energii 
odnawialnej w tym na możliwość zdalnych odczytów. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Gminy jeden dla Właściciela. 

Gmina: Właściciel: 


