
OŚWIADCZENIA w ramach umowy nr ………………….. 

 

Dotyczy:  udzielonej dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie 

zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

 

Rodzaj OZE:  

Dotyczy:    

 

1. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia 

dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od 

Gminy Grybów wynikająca z art. 286 oraz z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny. 

 

2. Oświadczenie dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznej 

Oświadczam, że mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta niniejszym wnioskiem o 

dofinansowanie: 

a) dotyczy montażu nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące 

przed dniem jej montażu 

b) nie dotyczy wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV. 

 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku. 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z dokumentami niezbędnymi do złożenia 

wniosku, w szczególności z Uchwałą NR XIII/121/2019  Rady Gminy Grybów 

z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł 

energii oraz akceptuję zawarte w nich zapisy. 

 

4. Oświadczenie o braku finansowania zakresu rzeczowego z innych środków 

publicznych. 

Oświadczam, że ten sam zakres rzeczowy nie był i nie będzie dofinansowany ze środków 

publicznych, w tym w ramach Programu priorytetowego "Czyste powietrze" i „Mój Prąd” 

W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków 

Gminy Grybów w ramach dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii do 

rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od 

podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. 

 

5. Oświadczenie o braku wcześniejszego uzyskania dofinansowania w ramach 

niniejszego programu na tę samą instalację. 

Oświadczam, że nie uzyskałem / uzyskałam dotychczas dofinansowania w ramach 

wcześniejszego programu gminnego na ten sam zakres rzeczowy. 

 

7. Oświadczenie dotyczące kontroli. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Gminę Grybów lub osoby wskazane przez Urząd 

Gminy Grybów do wizytacji / kontroli instalacji objętej dofinansowaniem w okresie do 3 lat 

od daty wypłaty środków pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu 

otrzymanych środków wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. 

  



 

8. Oświadczenie RODO 
INFORMACJA  ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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 (zwanego dalej RODO) 

informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  

w Grybowie jest Wójt Gminy Grybów z siedzibą przy ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Gybów,  

tel: 18 445-02-04 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego, 

zgodnie z art.6 ust.1 lit. c  RODO. 

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego 

w postaci rozpatrzenia sprawy. 

4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do załatwienia 

sprawy oraz okres archiwizacji dokumentów wymagany przepisami prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 793 33 12 12 e-mail: iod@gminagrybow.pl 

lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 Grybów Jakubowskiego 33  

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w biuletynie informacji publicznej 

(bip.malopolska.pl/uggrybow) w zakładce „Ochrona danych osobowych”.  

 

 

 

 
 

Grybów, dnia……………2023 r. 

 

 

 

 

 

Podpis 


