
 

Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych 

 

 

Aneks nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie  
„Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”  

zawarty w dniu …………………………..2020r. pomiędzy: 
 

Gminą Kornowac z siedzibą Urzędu Gminy w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 48, 44-285 Kornowac, NIP: 
639-19-79-757, REGON 276258411 zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy - Pana Grzegorza Niestroja 
 
a 

………………………………………………………………………….., leg. się dowodem osobistym ………………..…………………....… 

PESEL ………………….……………………, zam…………………………………………………………..……………………………………………., 

 

………………………………………………………………………….., leg. się dowodem osobistym ………………..…………………....… 

PESEL ………………….……………………, zam…………………………………………………………..……………………………………………., 

zwanym dalej „Zbywcą nieruchomości”  lub „Zbywcą”  

 
a 

………………………………………………………………………….., leg. się dowodem osobistym ………………..…………………....… 

PESEL ………………….……………………, zam…………………………………………………………..……………………………………………., 

 

……………………………………………………………..………….. leg. się dowodem osobistym ……………………………………….… 

PESEL …………………………..…………, zam……………………………………………………..…………………………………………………., 

 
zwanym(-i) dalej „Uczestnikiem(-ami) Projektu” 
 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”  
 
 

W związku z pozyskaniem przez Gminę środków finansowych i przystąpieniem do realizacji Projektu oraz w 

związku ze zbyciem nieruchomości zakwalifikowanej do uczestnictwa w Projekcie na mocy umowy z dnia 

………………………., zawartej przez Gminę z ……………………………………  – Strony niniejszego Aneksu oświadczają, 

oraz postanawiają co następuje:  

 

§ 1 – Porozumienie o przejściu praw i obowiązków  

W związku z zbyciem nieruchomości położonej w …………………… przy ul. …………………………………………, która 

to nieruchomość jest objęta umową uczestnictwa w projekcie „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE 

w budynkach mieszkalnych” z dnia …………….. - Strony oświadczają oraz ustalają, co następuje:  



 

 

 

1. Zbywca nieruchomości oraz Uczestnicy wskazani w niniejszym Aneksie oświadczają, iż na mocy umowy 

darowizny/dożywocia/sprzedaży Uczestnicy nabyli od Zbywcy nieruchomość położoną w ……………………., 

działka nr ……………………, objętą KW SR w Raciborzu o nr ………………………… - tj. nieruchomość, która została 

objęta wyżej opisanym Projektem na mocy umowy z dnia …………………., zawartej pomiędzy Gminą a Zbywcą 

nieruchomości. Na dowód tego przedkładają wydruk działu II księgi wieczystej nr ……………………………………. 

2. W związku z powyższym w/w Uczestnicy oświadczają, iż wstępują w prawa i obowiązki Zbywcy 

nieruchomości z tytułu umowy uczestnictwa w projekcie „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE 

w budynkach mieszkalnych” z dnia ……………………, zaś Zbywca nieruchomości przestaje być stroną tej Umowy 

- na co Gmina wyraża zgodę. 

3. Wobec powyższych okoliczności Gmina oraz Uczestnicy/k potwierdzają obowiązywanie pomiędzy nimi 

w/w umowy uczestnictwa w Projekcie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych niniejszym Aneksem. 

 

    § 2 – Zmiany w umowie uczestnictwa  

W umowie uczestnictwa w projekcie z dnia ………………. 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach 

mieszkalnych” polegający na montażu instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach mieszkalnych 

stanowiących własność prywatną.”; 

 

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, 

związanych z montażem odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu, 

realizowanym w ramach projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.”; 

 

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Planowany termin realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1: styczeń 2020r. – grudzień 2021r.”; 

 

4. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu, w związku z zawartą umową zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 

– zgodnie z poniższymi postanowieniami i zasadami:  

a) Uczestnik Projektu oświadcza również, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami, 

w zbiorze materiałów promocyjnych Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

b) Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w ust. 2 umowy jest dobrowolne, odbywa się 

na podstawie zezwolenia na wykorzystanie wizerunku, jak również jest niezbędne do wypełnienia 



 

 

 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w zakresie informacyjnym 

i promocyjnym.  

c) Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Urząd Gminy Kornowac 

d) Uczestnik Projektu został poinformowany o oprawie wglądu do swoich danych osobowych 

przetwarzanych przez ww. podmiot, o prawie do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz w niektórych 

przypadkach o prawie ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych. Uczestnikowi przysługuje również 

prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie).  

e) Uczestnik Projektu jest świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych 

i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego wykonania umowy 

oraz w zakresie wizerunku do korzystania z wykonanej fotografii w celach wskazanych wyżej. 

f) Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów wskazanych 

wyżej oraz w stosunku do umowy przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 

(przedawnienie roszczeń), w szczególności w ustawie z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U.2020.164 ze zm.); 

g) Odbiorcami danych osobowych Uczestników Projektu są podmioty uczestniczące w realizacji projektu 

m.in. instalatorzy systemów z którymi została zawarta stosowana umowa a także organy nadzorujące 

realizację projektu. 

 

§ 3 – Postanowienia końcowe  

1. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestników Projektu (łącz 

 nie), jeden dla Zbywcy nieruchomości oraz dwa dla Gminy. 

2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.  

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 UCZESTNIK/CY PROJEKTU: GMINA 

 

 

 

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

 podpis podpis 

 

Zbywca nieruchomości (w odniesieniu do par.1)  

 

 

 

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

 podpis 

  

…………………………………………………………………………….. 


