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UMOWA nr  ………/PV 
 

dotycząca  zakupu i  montażu   

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ    

 
 

        zawarta dnia …………………….…. w  Suchej  Beskidzkiej pomiędzy: 
 

Powiatem Suskim ul. Kościelna 5 b , 34-200 Sucha Beskidzka reprezentowanym  przez:  
Starostę  Suskiego Wicestarostę  Suskiego  
 
a   

 
  

1.  ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
 
 

2. ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
 
 

3. ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
 

4. ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
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5. ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
 

6. ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
 

 

7. ......................................................................................................PESEL........................................................ 
                                            (imię i nazwisko) 

 

nr dowodu ................................. wydanego przez.......................................................................................... 
 
zamieszkały …………………………………………… ul/przysiółek…………………………………………...…... 
                                              (miejscowość )        
                                          
..……....-  .................       ........................................................ tel…………………………..…………….……..  

                (kod pocztowy)                                 (poczta )                                              
 

 
 

zwany(a)(i)  dalej Uczestnikiem programu. 
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Rozdział  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                    §1 
 

1. Umowę sporządzono w związku z realizacją „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego                                   
– SOLARY,FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA ”   zwanego   w  dalszej części umowy  programem  

mającym umożliwić  uzyskanie  dotacji  do  kosztu  zakupu i montażu   2000  instalacji                 
(tj. 1365  instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła)                    
i  ograniczyć  emisje  zanieczyszczeń  o około  3800 ton/rok.  
 
 

2. Dotacja :  
 

a)  pozyskana  przez  Powiat  Suski  Wydział Środowiska  - 15 259 568,06 zł  - 60 % kosztów 
kwalifikowanych z   środków Unii Europejskiej  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa  Małopolskiego  na lata 2014 -2020 w osi  4 Regionalna  Polityka energetyczna, 
Działanie 4.1.Zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł energii , Poddziałanie  4.1.1. Rozwój 
infrastruktury  produkcji energii ze źródeł odnawialnych  
 

b)   przekazana  przez   Miasto/Gminę  - 15 % kosztów zadania                    Tak              Nie   
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Wartość  podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowanym – i jest pokrywany  przez Uczestnika programu:  

 
a) instalacje  w obrębie budownictwa mieszkaniowego montowane  są  przy zastosowaniu  stawki 

podatku VAT  8 %,  
b) gdy budynek mieszkalny posiada  powierzchnię  użytkową większą niż 300 m2 lub  urządzenia, 

montowane są poza obrysem  budynku (np. w ogrodzie) stawka podatku VAT wzrasta do 23%, 
c) za prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca,  
d) kalkulacja  rat  przedstawiona w niniejszej umowie   przeprowadzona jest przy  stawce  VAT  8%, 
e) ewentualna  różnica wysokości  podatku VAT zostanie uregulowana przez Uczestnika  programu              

po  pisemnym wezwaniu  przez Powiat  i zamontowaniu instalacji .   
 
 
 
 
 
 
 
 

Pole  
wyboru  

Miasto/Gmina  
Pole  
wyboru  

Miasto/ Gmina  

 UG Budzów   UM Sucha Beskidzka  

 UG Bystra -Sidzina   UG Stryszawa 

 UG Jordanów   UG Zembrzyce 

 UM Jordanów   UG Zawoja  

 UM Maków  Podhalański  -  
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4.  Niniejsza  Umowa  dotyczy  zakupu i montażu  instalacji fotowoltaicznej  służącej do wytwarzania                  
z promieniowania słonecznego prądu elektrycznego wraz  podłączeniem   instalacji do sieci elektrycznej  

 

Pole  
wyboru  

Orientacyjna ilość  
ogniw (*) 

Łączna pow. 
ogniw  m2 (*) 

Minimalna moc 
(kW) 

Przewidywana cena kosztorysowa  

Netto        Brutto (8%VAT) 

 4 6,8 1,1  4 722 5 100 

 6 10,2 1,7  6 963 7 520 

 9 15,3 2,6  10 444 11 280 

 11 18,7 3,1   12 759 13 780 

 14 23,8 4,0  16 241 17 540 

 16 27,2 4,6  18 565 20 050 

 

              (*) UWAGA  !!!    Przyjęto , że  pojedyncze ogniowo  posiada  wymiary  około 1,9 m x 0,9 m. Wielkość  i ilość  ogniw  z uwagi 
na  różne  wymiary  produkowanych urządzeń może  ulec  zmianie  jednak przy zachowaniu  moc minimalnej  . 

  
            według  specyfikacji zawartej  w załączniku  nr 2  do niniejszej umowy.  
 
5. Zadanie  ujęte w  Programie  ochrony środowiska  dla Powiatu  Suskiego oraz Programach Gospodarki 

Niskoemisyjnych dla Miast i Gmin z terenu Powiatu Suskiego.   
 

§ 2   
W ramach  realizacji programu :   
 

1. Powiat Suski  przeprowadzi   przetarg(i)  na  wykonanie  instalacji,  

2. zakupione  i zamontowane będzie 2000 instalacji,  w tym   1365  instalacje  solarne , 546 instalacji 
fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła , 

3. Powiat  przeprowadzi przetarg  na nadzór inwestorski polegający na sprawdzeniu  prawidłowości 
wykonanych  prac  przez osobę z uprawnieniami budowlanymi  i odbiorze  technicznym   instalacji. 

 
§ 3 

1. Warunkami koniecznymi  uczestnictwa  w programie  jest : 
 

 
a) posiadanie  tytułu prawnego do nieruchomości   na której   przeprowadzone będą prace, 

 

b) wykorzystywanie  instalacji  jedynie na potrzeby  własne gospodarstwa  domowego, 
 

c) zapewnienie  warunków  technicznych  do montażu  instalacji o których mowa  w  załączniku nr 1 
 

d) dokonanie  wpłaty zaliczki (wg zestawienia w pkt  § 3 ust. 2) :  
 

-  I rata -  w terminie      …………………………. 
            -  II rata  - w terminie     …………………………. 
            -  III  rata -  3 miesiące  przed  planowanym  terminem  montażu w Gminie  ( od 2019 –  V.2021) 

                 po wcześniejszym  pisemnym  wezwaniu, 
pod rygorem automatycznego wygaśnięcia umowy, na  konto Starostwa Powiatowego                                      
w Suchej Beskidzkiej  Bank BNP PARIBAS 

78 1600 1462 1016 7851 1000 0018 
         lub w kasie Starostwa:  koniecznie z dopiskiem „zaliczka INSTALACJA FOTOWOLTAICZANA ” 
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2.  Wysokość  rat  do zapłaty   
 

Pole  
wyboru  

Orientacyjna 
ilość  ogniw 

(*) 

 

     I rata (zł) 
II rata (zł) 

III  rata  (zł)                                      

z dofinansowaniem 
Miasta/ Gminy 

bez dofinansowania 
Miasta/Gminy 

 4  1 240   467  0  765 

 6  1 240  500  679  1 807 

 9  1 240  1500  786  2 478 

 11  1 240  2000  1 022  3 089 

 14  1 240  2500  1 630  4 261 

 16  1 240    2500  2 369  5 376 

 
3. W skład   rat  wchodzą następujące  składowe:   

a)  I  rata -   stała część   ceny kosztorysowej instalacji  (1035 zł ) wymienionej  w § 1  niezależnie od 
jej wielkości  oraz sumę  pozostałych kosztów : ubezpieczenie  instalacji przez  okres 5 lat - 
około 60 zł  , koszty korespondencji, druku umów itp. : ryczałt -30 zł  , dokumentacja  projektowa 
ryczałt - 25 zł , nadzór  inwestorski  osoby z uprawnieniami budowlanymi   ryczałt -  około 90 zł, 

b) II rata i III rata   -  zmienna część  ceny kosztorysowej  instalacji wymienionej  w § 1   zależnej od 
wielkości instalacji  oraz  decyzji  Miasta/ Gminy dotyczącej dofinansowania zadania. 
 

4. Ostateczna   wartość   robót i usług  zostanie  ustalona  i rozliczona  z uczestnikiem programu                 
po przeprowadzeniu   postępowań przetargowych, wymaganych  Prawem zamówień  publicznych, 
wynikających z  regulaminów  zamówień.  

 
§ 4 

1. Instalacja  zamontowana  będzie na  nieruchomości  objętej  działką                                                     
 
nr ewid……………………………. położoną  w miejscowości……………………………………...…………………….    
 
ul/przysiółek……………………………………………            ……-……….            ………………………. …………… 
                                                                                                (kod pocztowy)                                                             (poczta )        

 
Ilość  kondygnacji  budynku   
 
Powierzchnia  użytkowa   budynku                                   większa niż 300 m2              mniejsza niż 300 m2 
 

Montaż  instalacji poza  częściami  budynku pokrytymi  azbestem                     Tak              
 
Przewidywane  miejsce montażu          bud. mieszkalny dach pochyły         bud. mieszkalny  dach płaski,                                                   
         
                                                                budynek gospodarczy                      ogród             inne 
 
Budynek posiada instalację  odgromową                                                            Tak               Nie  
 
Budynek podłączony do sieci  ciepłowniczej                                                                             Nie  
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Nie będę  wykorzystywał (a)  innej instalacji  fotowoltaicznej. 
Prace nie są związane z przebudową,                                                                 Tak 
rozbudową istniejącej instalacji  fotowoltaicznej   
 
Możliwość  podłączenia  instalacji  do sieci Internet            Tak               Nie    

 
2.  Liczba  osób  zamieszkałych, które  korzystać  będą z  instalacji   ……………osób  
3. Powiat Suski zastrzega możliwość weryfikacji powyższych danych  oraz  możliwość   wypowiedzenia 

niniejszej umowy   w przypadku  podania danych nieprawdziwych   
 

§ 5 
Uczestnik programu posiada rachunek  bankowy  nr 
 

                          

 
w przypadku braku  rachunku bankowego  operacje finansowe  będą  wykonywane  w kasie Starostwa 
Powiatowego ul. Kościelna  5 b    

 
§ 6 

Uczestnik  programu  oświadcza, że: 
 
1. uprzedzony  o odpowiedzialności  karnej  za składanie  fałszywych zeznań  na podstawie  art. 233 

ustawy Kodeks  karny ,  jedynie osoby wymienione na str.1  niniejszej umowy posiadają   tytuł 
prawny do nieruchomości  o której   mowa   w    § 4  niniejszej  umowy na której   przeprowadzone będą 
prace związane  z montażem  instalacji oparty   na tytule  własności/ współwłasności lub  stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego  z następujących dokumentów: 

              
          Księga  wieczysta          Akt notarialny              Akt własności ziemi              Postanowienie  Sądu, inne 

 
 

2. Powiat Suski  może  w każdej chwili  żądać  przedstawienia aktualnego  oryginału dokumentu  
stwierdzającego  posiadanie tytułu prawnego  do nieruchomości  na której  znajduje się instalacja, 

3. jest osobą  fizyczną posiadającą pełną  zdolność  do czynności prawnych, 
 

 
4. instalacja objęta  niniejszą  umową  nie będzie  wykorzystana  na potrzeby  działalności 

gospodarczej . W przypadku   stwierdzenia naruszenia warunku przez Uczestnika Programu  Powiat 
Suski  może  wezwać  do zwrotu  dotacji wraz należnymi odsetkami w terminie 14 dni od daty 
stwierdzenia naruszenia  

 

 
5. Powiat Suski  dysponuje  nieruchomością wymienioną w §4  niniejszej umowy   w zakresie prac 

budowlanych  oraz  innych  związanych   z montażem instalacji.    
 

6.  akceptuje   fakt, że instalacja  będzie  własnością  Powiatu przez 5 lat 

§ 7 
Uczestnik  Programu wyraża zgodę na: 
 

a) przetwarzanie  danych osobowych w celu realizacji programu objętego niniejszą umową  oraz  zapoznał 
się  z informacją  dotyczącą  ich przetwarzania   ujętą   w Załączniku nr 3  do niniejszej umowy , 
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b) umieszczanie zdjęć i  lokalizacji  GPS nieruchomości i instalacji solarnej           
 w materiałach promocyjnych publikowanych przez Powiat i podmioty finansujące zadanie 

 
§ 8 

 
 

Uczestnik  programu  upoważnia  Powiat   Suski lub  podmioty  przez niego wskazane do: 

a) podjęcia  wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji  przedmiotu 
niniejszej umowy    

b) zawarcia  umowy  umożliwiającej  przyłączenie  instalacji fotowoltaicznej  do sieci elektrycznej                            
c) zawarcia  umowy  ubezpieczenia  instalacji  przez okres 5 lat od daty odbioru instalacji  

 
§ 9 

Uczestnik  programu zgadza się , że: 
 

a) udział  w programie jest dobrowolny, z zachowaniem  zasad równości i konkurencyjności oraz powszechnym 
dostępem  do uczestnictwa  w przedsięwzięciu,  a jego  głównym  celem jest  poprawa jakości  powietrza  i 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
 

b) Powiat Suski  przygotował  wniosek o dofinansowanie  oraz  specyfikacje techniczne   niezbędne do złożenia  

wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  
Małopolskiego  na lata 2014 -2020  na co  wydatkował kwotę  50  tys. zł 

 

Rozdział II . WYMOGI  DLA MIEJSCA MONTAŻU  INSTALACJI, GWARANCJA, UBEZPIECZENIE  

§ 10 
 

 

1. Uczestnik programu zapewnić musi   minimalne warunki  techniczne  umożliwiające  
zamontowanie instalacji   zgodnie załącznikiem nr 1  do niniejszej umowy.  

 
 

2. Wymogi  techniczne (zależne od  jej wielkości wymienionej w § 1 niniejszej umowy)                                          
i specyfikację  robót  jakie  powinny  spełniać  montowane  instalacje  określono                           
w  załączniku  nr 2  do niniejszej umowy.  

 

 

3. Planowane  jest zapewnienie   7- dniowego  czasu  reakcji serwisu  w   5 – letnim okresie  gwarancji 
na zakupione materiały i wykonane roboty  potwierdzone  gwarancjami  producentów urządzeń.   Powiat  
Suski  upoważnia  uczestnika  programu  do zgłaszania  roszczeń  gwarancyjnych  dotyczących  
instalacji  bezpośrednio podmiotowi wskazanemu  w protokole  odbioru  robót.  
 

4. Okresy gwarancji mogą być  wydłużone w ramach  gwarancji  producenta urządzeń. 
 

5. W razie  niewłaściwego wykonania  zobowiązań  gwarancyjnych Powiat Suski może przystąpić 
do  zastępczego usuwania usterek gwarancyjnych. Wysokość  zobowiązań, w tym zakresie jest  
ograniczona  do wysokości  zabezpieczenia należytego wykonania  umowy wniesionego przez 
Wykonawcę  w  5 letnim  okresie gwarancji,   co uczestnik  programu  akceptuje.  

 

6. Z  zakresu  gwarancji  wyłączone są  czynności eksploatacyjne oraz wynikające z  zużycia materiałów 
eksploatacyjnych itp.  
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§11 
Uczestnik  programu  będzie uczestniczył  w odbiorze prac  od wykonawcy.  Prace prowadzone będą 
przez firmy posiadające pisemne upoważnienia Powiatu Suskiego, które okażą uczestnikowi programu na  
wezwanie przed rozpoczęciem prac.  

§ 12 
1. Instalacje  objęte będą  5 – letnim  okresem  ubezpieczenia od wszelkich ryzyk.  
2. Powiat  Suski  upoważnia  uczestnika  programu  do zgłaszania  roszczeń dotyczących  zdarzeń   objętych   

ubezpieczeniem bezpośrednio  podmiotowi  wskazanemu  w polisie ubezpieczeniowej, 
3. Informacja  o wyborze  podmiotu  ubezpieczeniowego  umieszczona będzie na stronie 

www.solary.powiatsuski.pl,  
4. Wysokość  składki ubezpieczeniowej może wzrosnąć w przypadku  wystąpienia  szkód.  

 

Rozdział  III. OBOWIĄZKI  POWIATU SUSKIEGO  

§ 13 
Powiat Suski zobowiązuje się do: 
 

1) podejmowania  działań  zmierzających do  pozyskania  dofinasowania  do  kosztów zakupu                  
i montażu instalacji: 
 

Wysokość  dotacji  Źródło dofinansowania 
Pozyskujący 

dofinansowanie 

60 %  wartości 
netto instalacji 

Regionalny  Program Operacyjny   
Województwa  Małopolskiego, Unia Europejska 

Powiat Suski,                        
Wydział Środowiska 

15 % wartości  
brutto  instalacji 

Budżet  Miasta  Gminy Miasto, Gmina 

 
 

2) przeprowadzenia  postępowań  przetargowych ,  wyłonienia  wykonawcy  prac  związanych z  zakupem              
i montażem instalacji oraz inspektora nadzoru inwestorskiego  posiadającego odpowiednie   uprawnienia 
budowlane do nadzorowania tego typu prac, 

3) spełnienia  wymogów niniejszej  umowy dotyczących parametrów  technicznych, okresów 
gwarancji  instalacji  o których mowa  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
 

 

4) wykonania instalacji  w terminie  do 30.06.2021 r.  Termin  ten może ulec wydłużeniu  z  przyczyn                      
niezależnych od Powiatu,  

 
5) rozliczenia środków  finansowych  dofinansowania z  Regionalnego   Program Operacyjny   Województwa  

Małopolskiego, Gminy (jeżeli przewidziano w umowie), 
 

6) przygotowanie   wszelkich  niezbędnych  dokumentów koniecznych  do przyłączenia  instalacji objętej 
niniejszą umową  do  sieci elektrycznej  wraz ich przekazaniem  do operatora energetycznego,  

 

7) zapewnienia  obsługi  organizacyjnej programu, 
 

8) wykonania  tablic informacyjnych przeprowadzenia  działań promocyjnych  zgodnie  z  wytycznymi 
Regionalnego   Programu Operacyjny   Województwa  Małopolskiego,  

 
9) przywrócenia  nieruchomości  do stanu nie gorszego niż stan pierwotny po wykonaniu   instalacji                 

w zakresie niewyłączonym zapisami niniejszej umowy. 
 

http://www.solary.powiatsuski.pl/
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Rozdział IV. OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA PROGRAMU  

§ 14 
Uczestnik  programu  zobowiązuje  się do:  
 

1) pokrycia  kosztów:     

a) zakupu i montażu instalacji  w kwocie  odpowiadającej  sumie rat  wymienionych                    
w    § 3  ust 2  niniejszej umowy,    

b) wykonania dokumentacji  projektowej, przetargowej, 
c) korespondencji, druku  materiałów,    
d) ubezpieczenia instalacji  przez okres  5 lat,  
e) nadzoru  inwestorskiego osób z uprawnieniami budowlanymi.  

 
Koszty  o których mowa   w pkt a, e, d  mogą ulec zmianie i zostaną   rozliczone  według 
kosztów rzeczywistych poniesionych 

 
2) udostępnienia  nieruchomości w terminie  wskazanym  przez Powiat Suski, wykonawcę prac celem 

wykonania i eksploatacji  instalacji, dokumentacji, kosztorysowej, projektowej, raportowania  po 
przedłożeniu  na wezwanie oryginału pisemnego  upoważnienia wydanego przez Powiat Suski, 
 

 

Brak  udostępnienia  nieruchomości  na cele  wykonania  instalacji  przez  Uczestnika  Programu  
w dwóch  wskazanych  przez Wykonawcę  terminach może  spowodować    wypowiedzenie 
niniejszej  umowy przez  Powiat.  

 

 

3) użytkowania instalacji zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji,  
 

 

4) zamieszkiwania  nieruchomości  (zgodnie z definicją ujętą w Kodeksie cywilnym) w obrębie której  
wykonana  będzie instalacja przez  osoby  wymienione w § 1 niniejszej umowy. Brak wykonania  
niniejszego obowiązku  może spowodować    wypowiedzenie niniejszej  umowy przez  Powiat,  

 
 

5) zgłaszania usterek  i nieprawidłowości działania  instalacji pod adres wskazany przez Powiat 
Suski w protokole zdawczo–odbiorczym. W przypadku  braku zgłoszenia  usterek  strony  zgodnie  
uznają, że instalacja  działa prawidłowo,   

6) umożliwienia  przeprowadzenia kontroli  postępu prac, wykonanych prac, prawidłowości działania 

instalacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego, Powiatu,  

7) wyrażenia  akceptacji  jakości wykonanych prac jeżeli  zostały one wykonane zgodnie z sztuką  
budowlaną, przyjętym kosztorysem, 

8) do niezwłocznego  przekazania  Powiatowi Suskiemu  informacji  o wszelkich okolicznościach  
faktycznych i prawnych  dotyczących  uczestnika programu , realizacji przedsięwzięcia których 
następstwem jest lub może być  naruszenie  zapisów niniejszej  umowy, 

9) utrzymania  instalacji  w należytym stanie,  
10) nie przekazywania instalacji  innym osobom, instalacja   nie będzie przedmiotem  innych niż określone    

w umowie  praw rzeczowych  i  stosunków zobowiązaniowych do czasu zakończenia   realizacji 
niniejszej umowy  

11) wykonania  na własny koszt wszelkich napraw i konserwacji   nie objętych okresem i warunkami 
gwarancji niezbędnych  do zachowania instalacji   w stanie nie pogorszonym,  
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12) przedstawienia w terminie  14  dni od dnia wezwania dokumentu  stwierdzającego  posiadanie tytułu 
prawnego  do nieruchomości  na której  znajduje się instalacja, 

13) w przypadku współwłasności nieruchomości prace związane  z montażem  instalacji , podpisaniem 
protokołu zdawczo – odbiorczego   wystarczający jest  podpis jednego z współwłaścicieli. Upoważniony 
odpowiada za szkody związane z udzieleniem informacji niezgodnej ze  stanem  faktycznym, 

14)  powiadomienia  Powiatu suskiego o zmianie adresu zamieszkania. W przypadku nie wywiązania 
się z tego obowiązku doręczenie  na obecny adres uznaje się za skuteczne w terminie pierwszej próby 
doręczenia, 

15) w przypadku wyjazdu poza granicę Państwa do wyznaczenia pełnomocnika  i poinformowanie 
Powiatu  o jego danych. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku doręczenie  na obecny 
adres uznaje się za skuteczne w terminie pierwszej próby doręczenia. 

 

Rozdział V. OBOWIĄZKI  INSPEKTORA NADZORU  

§ 15 
Do podstawowych obowiązków  Inspektora Nadzoru  należeć będzie min. :  

1. nadzór  nad realizacją   inwestycji zgodnie  z obowiązującymi przepisami   w szczególności 
prawa budowlanego, 

2. nadzór  nad terminem  realizacji przedsięwzięcia ujętym  w harmonogramie  rzeczowo finansowym, 
oraz przedstawianie  Powiatowi Suskiemu  miesięcznych  raportów    z realizacji przedsięwzięcia,  

3. ewidencjonowanie kosztów realizacji inwestycji w sposób umożliwiający  przygotowanie danych  do 
rozliczenia końcowego, 

4. zgłaszanie  zastrzeżeń co do przyjętych  rozwiązań projektowych , dokonanie stosownych  uzgodnień, 
opinii,  

5. dokonanie czynności odbioru końcowego w tym przygotowanie protokołów zawierających min. 
oświadczenie o  :  

a) wykonaniu  zadania zgodnie  z sztuką  budowlaną, kosztorysem, 
b) wykonaniu instalacji przy użyciu materiałów i urządzeń  wymienionych  w dokumentacji,   
c) uczestniczenie  w wykonaniu  rozruchu i szkolenia podczas odbioru instalacji dotyczącego  

prawidłowej  eksploatacji przeprowadzonego przez  Wykonawcę instalacji wraz z przekazaniem 
instrukcji eksploatacji instalacji, 

d) doprowadzeniu nieruchomości do stanu nie gorszego niż poprzedni, oraz braku uwag 
uczestnika programu co do  wykonania instalacji, 

6. zapewnienie  udziału  uczestnika programu w odbiorze prac, 
7. współdziałanie  z uczestnikiem programu  w zakresie prac przyjętych do realizacji    w obrębie jego 

nieruchomości. 

Rozdział VI.  ZASADY UŻYTKOWANIA W  5 LETNIM  OKRESIE OD  DATY ODBIORU  

                                                                                       § 16 
1. Powiat Suski oddaje uczestnikowi  programu w bezpłatne użyczenie  instalacje    na okres     5  lat od 

momentu  zakończenia  programu o którym § 1 niniejszej umowy. Powiat  Suski dążył   będzie, aby po 
upływie okresu użyczenia własność instalacji   została przeniesiona  na rzecz Uczestnika programu.  
Corocznie, w okresie  użytkowania  Powiat Suski przeprowadzi  inwentaryzację instalacji. Uczestnik  
programu  udostępni nieruchomość  celem przeprowadzenia inwentaryzacji.  
 

2. Uczestnik programu  zobowiązuje  się do  użytkowania instalacji zgodnie z przeznaczeniem                         
i warunkami gwarancji  jedynie  na potrzeby własne gospodarstwa  domowego.  

 
3. Ewentualna rozbudowa, przebudowa instalacji wymaga  złożenia przez  Uczestnika pisemnego 

wniosku  zawierającego : 
a) opis proponowanych zmian umożliwiających ich  wpływ  na żywotność i efekty ekologiczne,  
b) opinię  Wykonawcy  instalacji, 
c) wskazanie   podmiotu  który  wykona przebudowę  rozbudowę  posiadającego   doświadczenie                 

w  wykonaniu min 5 instalacji  tego typu potwierdzone pisemnymi referencjami.  
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Rozbudowa, przebudowa  instalacji  bez uzgodnienia z Powiatem uznawana  będzie  za niezgodną                  
z zapisami umowy i może powodować jej wypowiedzenie. 

 
§ 17 

Uczestnik  programu w protokole  odbioru sporządzanym po zakończeniu inwestycji  oświadcza, że: 
odebrał protokolarnie  instalację  i nie  zgłasza uwag  do jakości wykonanych prac i przedmiotu umowy, zapoznał 
się z jego stanem , instrukcją obsługi, warunkami gwarancji i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego 
użytku.  

 
§ 18 

1. Uczestnik  Programu  wobec Powiatu  Suskiego  ponosi wyłączną odpowiedzialność  za szkodę  
powstałą  w wyniku  działania lub zaniechania   powodującego  zniszczenie, lub utratę  
zamontowanego  w ramach niniejszej  umowy   instalacji.  

2. Uczestnik programu  nie  jest odpowiedzialny   za zużycie  przedmiotu użyczenia  będące  następstwem  
zwykłego  używania.  

3. Uczestnik programu ponosi odpowiedzialność  za ewentualne szkody związane z posiadaniem , 
eksploatacją  instalacji , o której  mowa w niniejszej  umowie.  

 
§ 19 

 W razie przeniesienia  własności  nieruchomości  uczestnik programu w ciągu 14 dni  od zawarcia  umowy 
przenoszącej własność po uzyskaniu pisemnej zgody  Powiatu Suskiego  przeniesie  prawa   i obowiązki  
wynikające z niniejszej  umowy  na rzecz nabywcy  nieruchomości. 

 
                                                                                     §  20 
Naruszenie  zasad,   o których mowa  w  niniejszym  rozdziale  skutkować   może    wezwaniem  do zwrotu  
dotacji  w części  dotyczącej  nieruchomości Uczestnika programu  wraz z należnymi  odsetkami w terminie                 
14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.  

 

Rozdział VII . ZASADY  GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  FINANSOWYMI  
§ 21 

Wszelkie zobowiązania  finansowe regulowane będą jedynie za pośrednictwem rachunku  bankowego 
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej   lub  w kasie urzędu.  Firmy  prowadzące prace  nie są 

upoważnione  do pobierania jakichkolwiek środków finansowych od uczestnika programu. 

 
§ 22 

Na potrzeby realizacji  programu  ustala się  następujące  rodzaje kosztów: 
 
1. zaliczki  – obejmujące koszty  wymienione  w § 3 niniejszej umowy, 
2. wartość przetargowa - cena usług, instalacji  uzyskanych w postępowaniu przetargowym lub innym  

postępowaniu  niezbędnym  dla realizacji  przedmiotu umowy.   
3.  

§ 23 
1. Środki pieniężne wpłacone przez uczestnika programu zostaną zdeponowane na  wyodrębnionym  

rachunku bankowym według  obowiązującej stopy procentowej do czasu zamontowania instalacji                           
i podpisania protokołu odbioru przez uczestnika programu. Dochód z oprocentowania rachunku  
przeznaczony będzie na pokrycie  kosztów realizacji  programu. 
 

2. Różnica  pomiędzy  zaliczkami  i wartością przetargową  zostanie zwrócona lub dopłacona przez  
uczestnika  programu  do 60 dni od dnia  ostatecznego  rozliczenia  z Funduszami i  zamontowania 
instalacji. 
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§ 24 

Informacja  o  realizacji programu i aktualnie  realizowanym etapie  programu znajdować się będzie  
na  stronie www.solary.powiatsuski.pl.   lub www.powiatsuski.pl 
 

Rozdział VIII  ROZWIĄZANIE UMOWY  

§ 25 

 
§ 26 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując  3 miesięczny okres wypowiedzenia.  
 

2. Ponadto Powiat Suski  może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
jeżeli: 
a) uczestnik programu używa instalację   niezgodnie z przeznaczeniem,  
b) uczestnik  programu wykorzystuje instalację na potrzeby działalności  gospodarczej, 
c) instalacja  uległa  uszkodzeniu z winy uczestnika programu lub narusza inne postanowienia niniejszej 

umowy,  
d) uczestnik programu nie realizuje min  obowiązków   wymienionych w niniejszej  umowie                 

lub  zostanie stwierdzone, że nie posiada  tytułu prawnego do nieruchomości.  
 

§ 27 

 
§ 28 

W przypadku wypowiedzenia umowy przez uczestnika programu  lub rozwiązania umowy  przez Powiat Suski  
bez wypowiedzenia  uczestnik programu   zwraca w całości wraz ustawowymi  odsetkami  wszelkie koszty  
wynikające  z zakupu, montażu instalacji dla uczestnika programu  i zobowiązań  Powiatu Suskiego                        
w stosunku do Funduszy w terminie   30 dni  od momentu wezwania  do zapłaty.  
 

§ 29 

 

Rozdział  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§30 
Przedstawicielowi  Darczyńców, Powiatu przysługuje prawo wstępu na nieruchomość  uczestnika programu                 
w tym prawo  kontroli realizacji przedsięwzięcia.  

§ 31 
Uczestnik programu  zobowiązuje się  do współdziałania  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli 
realizacji niniejszej  umowy.  
 
 
 

 

Uczestnik  programu  może odstąpić w formie pisemnej  od niniejszej umowy  w terminie 14 dni                      
od daty jej podpisania, nie ponosząc  żadnych konsekwencji prawnych, finansowych.  

 

Niniejsza  Umowa zostanie  automatycznie  rozwiązana w przypadku  gdy w wymaganym terminie   
wymienionym w  § 3 niniejszej umowy  Uczestnik  programu nie  dokona wpłaty zaliczek. Powiat  Suski  
powiadomi o tym pisemnie uczestnika  programu.  

 

Wypowiedzenie umowy po upływie daty  wpłaty zaliczek  może wiązać się z naliczeniem dodatkowej  
opłaty  w  wysokości  ryczałtowej  500 zł  przeznaczonej na pokrycie kosztów zmian w  dokumentacji 
przetargowej.  

http://www.solary.powiatsuski.pl/
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§ 32 
Realizacja zadania prowadzona będzie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
ustawy o finansach publicznych regulaminach wewnętrznych.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową  zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego  

§ 33 
Powiat Suski zastrzega  możliwość  rozwiązania lub zmiany niniejszej  umowy z  przyczyn niezależnych od  
Powiat Suskiego np. brak  wymaganej liczby  uczestników programu,  zmiana decyzji Miasta/Gminy w zakresie  
finansowania  zadania.  

§ 34 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 35 
Osoba  odpowiedzialna za przygotowanie,  realizacje, rozliczenie projektu Paweł Dyrcz  Naczelnik 
Wydziału Środowiska (tel. 33 87 57 935,  e-mail: p.dyrcz@powiatsuski.pl), który jest uprawniony  do  
reprezentacji  Powiatu  Suskiego  w zakresie wszystkich  bieżących  spraw  związanych z realizacją niniejszej 
umowy, w tym  podpisywania pism, wydawania poleceń  wykonawcy robót. Uprawnienie nie obejmuje  
dokonywania zmian umowy.  

§ 36 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach -  1.egz  dla Uczestnika programu                             
1 egz. Powiat Suski  

§ 37 
Spory  wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane  będą przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej. 

   §  38 
Jako uczestnik programu oświadczam,  że  zapoznałem z ustaleniami niniejszej umowy, udzielono                                  
mi wyczerpujących  wyjaśnień. Zapisy umowy są dla mnie zrozumiałe i przyjmuję je do wiadomości i stosowania.  

 
 
Umowę  wypełnił   na  podstawie informacji  przekazanych                     IS            PT-M            GZ             MM                SK            …….. 
przez  uczestnika  programu               
 
Uczestnik programu  udzielający informacji  (wymieniony  w poz.         )    niniejszej  umowy    

 
  
Powiat Suski                                                                                                                                Uczestnik programu  
 
 
1……………………………                                             1………………………….               2…………………………. 
 
 
 
2……………………………                                             3…………………………                 4…………………………. 
 
 
 

                                            5………………………………        6. ………………………… 
 

 
 

7.………………………… 
 
 
Załącznik  nr 1 -  Skrócona Specyfikacja  techniczna   - instalacje  fotowoltaiczne  
Załącznik nr 2 -   Warunki  techniczne  umożliwiających zamontowanie instalacji    
Załącznik  nr 3 -   Informacja o ochronie danych osobowych 

 
 
 

WZÓR NR 1  - Umowa z Uczestnikiem programu – PV    , wersja 1                               data 2.09.2018r                        przygotował : Paweł Dyrcz                                                                                

 

mailto:p.dyrcz@powiatsuski.pl


                       
 

 

                        Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska  ul. Kościelna 5b,   
                        34-200 Sucha Beskidzka  tel.33 87 57 935  14 
 

Załącznik nr 1   
do  umowy dotyczącej  zakupu i montażu  

 instalacji fotowoltaicznej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warunki techniczne 
jakie  winien zapewnić  uczestnik programu 

przed rozpoczęciem  prac związanych z montażem instalacji  fotowoltaicznej 
 

 
 

Uczestnik  programu  zapewnia:  
 

1. Wolną  niezacienioną   powierzchnię (odpowiadającą powierzchni montowanych ogniw) na  dachu, ogrodzie  
o wystawie południowej lub zbliżonej do południowej  wymienioną  w § 1 ust 4 niniejszej umowy. Miejsce 
montażu nie może być  pokryte wyrobami zawierającymi azbest. 

2. Łatwo dostępne miejsce  do montażu inwertera  na ścianie, poza pomieszczeniami  przeznaczonymi                   
do stałego pobytu ludzi, o stałej temperaturze  w ciągu  roku  

3. Posiadanie kompleksowej umowy  na dostawę energii elektrycznej  
4. Moc przyłączeniową nie  mniejszą niż moc  instalacji przewidzianej do montażu  
5. posiadanie instalacji  elektrycznej   umożliwiającej  bezpieczne użytkowanie  montowanej instalacji 

wymienioną  w § 1 ust 4 niniejszej umowy.  
6. miejsce  na prowadzenie przewodów  pomiędzy  ogniwami, inwerterem, a licznikiem  w  sposób nie  

naruszający  wymagań  prawa  
7. uprzątnięcie   miejsc montażu  w tym usunięcie  wszystkich  materiałów łatwopalnych  w obrębie  montażu 

elementów i przewodów  instalacji.  
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Załącznik nr 2  

do  umowy dotyczącej  zakupu i montażu  
 instalacji  fotowoltaicznej  

 
 

Skrócona   specyfikacja  techniczna   montowanych  instalacji  fotowoltaicznych   
 

 
 

1. Panele  fotowoltaiczne 

Ilość  paneli   fotowoltaicznych   zależna będzie  od mocy  instalacji która została przypisana do danej nieruchomości             
§1  ust.4  niniejszej umowy    

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Typ ogniw w panelu PV  polikrystaliczne/monokrystaliczne  

Maksymalne obciążenie statyczne, przód (np. śnieg, wiatr) min. 5400 pa (112 ib/ft ) 

Maksymalne obciążenie statyczne, tył (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft ) 

Klasa stosowania A 

Minimalna moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego 290 W 

Dodatkowe parametry konstrukcyjne: 

Rama modułów wykonana w całości z aluminium anodowanego, musi gwarantować maksymalną stabilność i ochronę przed 

zmęczeniem materiału; rama modułów fotowoltaicznych musi posiadać wewnętrzne elementy narożnikowe (specjalnie 

wykonane aluminiowe narożniki w kształcie litery L) zapewniające wyższą odporność na odkształcanie i lepszą 

wodoodporność w narożnikach, czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiał jest najsłabszy, w przeciwieństwie 

do połączeń narożnych łączonych kątowo lub na śruby. 

 

Laminaty modułu łączone z ramą przy pomocy taśmy, w przeciwieństwie od uszczelnień silikonowych taśmę klejącą 

charakteryzuje odporność na wysokie temperatury, promieniowanie ultrafioletowe i substancje chemiczne, takie jak amoniak; 

najwyższej klasy taśma klejąca stosowana przez wysokiej klasy producentów zapewnia szczelne zabezpieczenie przed 

pyłem i wilgocią, jest wyjątkowo elastyczna i kompensuje różnice w rozszerzaniu się szkła i aluminium bez naprężeń 

 

Moduły PV muszą posiadać przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzące przez każde ogniwo, szyny zbiorcze 

(bus bars) muszą silnie odbijać światło pod odpowiednim kątem pozwalając na jego absorpcję przez ogniwa, dzięki takim 

specjalnie wykonanym szynom zbiorczym promienie słoneczne padające na taśmy ogniw fotowoltaicznych są pochłaniane 

przez wewnętrzne całkowite odbicie, rezultatem jest wzrost absorpcji światła o 2,5%, a dzięki temu lepsza wydajność 

modułów; 

Szkło modułów fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 mm musi być pokryte bardzo odporną warstwą antyrefleksyjną. Mocowanie 

ogniw musi być wykonane z materiału nie korodującego i nie naruszającego struktury ogniwa i musi być dopuszczone do 

stosowania przez producenta paneli.  

 
Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z istniejącymi instalacjami elektrycznymi celem 
uzyskania maksymalnego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie istniejącej urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu każdego z budynków. Wykonawca 
zapewnić musi taki montaż instalacji PV aby nie dochodziło do jakiegokolwiek zaciemnienia paneli w przeciwnym razie 
zastosuje optymalizery.  
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2. Falowniki 

Przyjęte parametry zastosowanych falowników PV w zależności od wielkości instalacji:  

 

DANE OGÓLNE 

Stopień ochrony IP 65 

Klasa ochrony 1 

Kategoria przepięciowa (DC / AC)1)  2 / 3 

Pobór energii w nocy < 1 W 

Koncepcja falownika transformator wysokiej częstotliwości (HF) 

Chłodzenie regulowana wentylacja 

Montaż montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Zakres temperatury otoczenia od -25 do +50°C 

Dopuszczalna wilgotność powietrza 0 % - 100 % 

Maks. wysokość nad poziomem morza 
2.000 m / 3.500 m (nieograniczony/ograniczony zakres 
napięcia) 

Technologia przyłączenia prądu stałego 4x DC+ i 4x DC- Zaciski śrubowe 2,5 mm² - 16 mm²  

Technologia przyłączenia prądu przemiennego 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5 mm² - 16 mm²  

SPRAWNOŚĆ 

Maks. sprawność min. 95,9% 

Europejski współczynnik sprawności (ηEU) min.94,5% 

Sprawność dostosowania MPP > 99,9 % 

ZABEZPIECZENIA 

Pomiar izolacji prądu stałego ostrzeżenie / wyłączenie (w zależności od ustawienia dla 
danego kraju) przy RISO < 600 kΩ 

Zachowanie w momencie przeciążenia przesunięcie punktu pracy, ograniczenie mocy 

Rozłącznik prądu stałego zintegrowany 

ZŁĄCZA 

WLAN / Ethernet LAN tak 

6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego 

USB (gniazdo typu A) rejestrowanie danych, aktualizacja falowników przez nośnik 
USB Wyjście sygnalizacyjne zarządzanie energią (bezpotencjałowe wyjście przekaźnika ) 

Rejestrator danych i serwer sieciowy zintegrowany 

Straty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej (DC) jak i 
zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować 
kable o właściwym przekroju i minimalnej odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków 
napięcia. Spadki napięć po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczać 1%. 
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3. Przewody solarne  

Przyjęte parametry zastosowanych przewodów solarnych:  

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Nominalne napięcie AC U0/U 0.6/1.0 kV 

Max. napięcie DC systemu PV 1.8 kV 

Max. dopuszczalne napięcie pracy AC 0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik 

Max. dopuszczalne napięcie pracy DC  0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik 

Test napięcia AC/DC  6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)  

Obciążalność prądowa  
według wymagań dla przewodów do systemów PV TÜV 2 PFG 
1169/08.2007 

PARAMETRY TERMICZNE 

Temperatura otoczenia 
od -40°C do +90°C (ruchome i stałe), zaprojektowane zgodnie z normą 
IEC 60216: stała temperatura 120°C = 20 000 h, (2,3 roku), stała 
temperatura max. 90°C = 30 lat 

Temperatura zwarciowa  +250°C (maksymalnie 5 s na przewodzie) 

Odporność na niskie temperatury 
zimne zginanie i wydłużanie zgodnie z normą IEC 60216, wpływ zimna 
zgodnie z normą EN 50305 

Test wilgotności i ciepła 
zgodnie z normą EN 60068-2-78, 1000 godzin w temperaturze 90°C i 
wilgotności 85% 

REAKCJA NA OGIEŃ 

Rozprzestrzenianie się ognia, kabel pojedynczy EN 60332-1-2 i TÜV 2 PfG 1169/08.2007 

Rozprzestrzenianie się ognia, wiązka kabli zgodnie z normą EN 50305-9  

70 % Int.">Emisja dymu, przepuszczalność 
światła> 70% 

zgodnie z normą IEC 61034  

Przyjęte parametry złączy typu MC4:  

Maksymalny prąd systemu PV 30 A 

Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V 

Termiczne warunki pracy - 400C ÷ 900C 

Stopień ochrony min. IP67 

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność modyfikowania struktury 
okablowania paneli. Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że ofertowane moduły przeszły badania wg procedur IEC potwierdzające ich pełną zgodność z zakresem 
normy PN-EN 61215, PN-EN 61646, PN-EN 60891, PN-EN 60904, PN-EN 61730-2 i PN-EN 61829. Wszystkie urządzenia 
powinny posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.  Wykonawca zweryfikuje dobraną moc 
instalacji dla każdego gospodarstwa na podstawie mocy przyłączeniowej oraz rachunków za energię elektryczną z ostatnich 
dwóch lat. 
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Załącznik nr 3   

do  umowy dotyczącej  zakupu i montażu  
instalacji  fotowoltaicznej  

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym jest Starosta 

Suski z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b,  Sucha Beskidzka, zwany dalej Administratorem. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  Pan Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu 
wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego. (więcej informacji na temat celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w 
Biuletynie Informacji Publicznej starostwa oraz na stronie internetowej urzędu  www.powiatsuski.pl 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2  
lit. a, b, c, g, i, j 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE. L Nr 119/1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia                       
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator  
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty 
którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom 
ścigania, organom kontrolnym. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji 
zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa 
jest realizacja celów, o których mowa w pkt. 3. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek 
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
- wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, 

w tym profilowania; 
- przenoszenia danych osobowych; 
- otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 
oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich 
archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 

10. Pani/Pana dane osobowe  mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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