
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza NR 0050.498.2020.OŚ 

Wadowice, dnia ...........................................  

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisk…………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….. 

Numer i seria dowodu osobistego, PESEL…………………………/………………………………….. 

Telefon kontaktowy / Adres e-mail…………………………………/………………………………….  

Nr rachunku oraz nazwa banku Wnioskodawcy, na który ma zostać wpłacone Dofinansowanie: 

 

2. Dane dotyczące nieruchomości, w obrębie której planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej: 

Adres inwestycji ......................................................................................................................  
Nr działki .................................................................................................................................  

Nr księgi wieczystej  ...............................................................................................................  

Określenie tytułu prawnego do nieruchomości: własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste/ 

umowa najmu/ umowa dzierżawy* 

3. Dane dotyczące planowanej inwestycji: 

Planowana moc Instalacji Fotowoltaicznej .................................................................................................  

Termin realizacji Inwestycji (rok)  ......................................................................................................................  

4. Składając niniejszy wniosek oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem oraz akceptuję jego postanowienia 

 

 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do Nieruchomości (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest 
wskazanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub inny dokument, np. akt notarialny potwierdzający tytuł 
prawny do Nieruchomości lub jego kopię. 

2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu — jeśli dotyczy. 

* - niepotrzebne skreślić 
  



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  umowie i załącznikach Gminie Wadowice oraz 

podmiotom współpracującym w ramach wykonywania umowy i serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)..” i wejściem ustawy od 25 maja 2018 roku na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Wadowice z siedzibą: 34-

100 Wadowice, pl. Jana Pawła II 23. Dane osobowe przechowywane będą przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia 

danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Data i Podpis 

 


