
ANEKS

do umowy z __ _________ 2017 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa

a Użytkownikiem, zawarty dnia __ października 2017 r. w _____________ pomiędzy:

1) Stowarzyszeniem  Korona  Północnego  Krakowa z  siedzibą  w  Raciborowicach,  ul.  Jana

Długosza 36, 32-091 Raciborowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieścia,  XII  Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem 0000256931, NIP 5130112680, reprezentowanym przez:

- _________________________ - _______________________,

- _________________________ - _______________________,

zwanym w treści Aneksu „Stowarzyszeniem”, oraz

2) Gminą Zielonki z  siedzibą  w Zielonkach,  adres:  ul.  Krakowskie  Przedmieście  116,  32-087

Zielonki, NIP: 513-00-38-162, reprezentowaną przez Bogusława Króla pełniącego funkcję Wójta

Gminy Zielonki, zwaną dalej „Gminą”, a

3) ______________________, nr dowodu osobistego ______________________, PESEL 

______________________, NIP _______________________,

4) ______________________, nr dowodu osobistego ______________________, PESEL 

______________________, NIP _______________________, 

zwanym(i) dalej zbiorczo „Użytkownikiem”,

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda strona z osobna – „Stroną”. 

Preambuła

Mając  na  uwadze,  że  Użytkownik  i  Stowarzyszenie  zawarli  umowę  ustalającą  wzajemne

zobowiązania  organizacyjne  i  finansowe  wynikające  z  montażu  i  eksploatacji  instalacji  OZE  na

nieruchomości Użytkownika (zwaną dalej „Umową”)

 

w  związku  z  zaistnieniem  potrzeby,  aby  miejsce  Stowarzyszenia  w  Umowie  zajęła  gmina

zamieszkania  Użytkownika, a zatem wobec potrzeby wstąpienia Gminy w miejsce Stowarzyszenia

jako strony Umowy,

zważywszy  na  aprobatę  wszystkich  Stron  dla  rozwiązania  polegającego  na  zastąpieniu

Stowarzyszenia przez Gminę jako Strony Umowy, tak w zakresie uprawnień i zobowiązań, jak i bycia

adresatem wszystkich oświadczeń, upoważnień i innych aktów o charakterze jednostronnym,

Strony zawarły niniejszy Aneks. 



§ 1.

Przedmiot Aneksu

1. Na mocy niniejszego Aneksu, na zasadach przewidzianych art. 509 i 519 k.c., wszystkie Strony

zgodnie  postanawiają,  że  Gmina  wstępuje  we  wszelkie  prawa  i  obowiązki  Stowarzyszenia

wynikające z Umowy, efektywnie zastępując Stowarzyszenia jako stronę Umowy. 

2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie zgody, umocowania, pełnomocnictwa oraz oświadczenia,

jakie zostały jednostronnie wyrażone lub udzielone w treści Umowy na rzecz Stowarzyszenia, w

ramach niniejszego Aneksu przenosi na rzecz Gminy.

§ 2.

Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że:

1) dotyczący Użytkownika stan faktyczny opisany w treści Umowy, w szczególności w 

zakresie oświadczeń zawartych w §2 ust. 1 pkt 1-5 nie uległ zmianie; 

2) instalacja  OZE  wykorzystana  będzie  wyłącznie  na  potrzeby  socjalno  –  bytowe.

W przypadku  osób  prowadzących  w  miejscu  planowanej  inwestycji  działalność

gospodarczą/rolniczą, wymagane jest odrębne oświadczenie według wzoru z załącznika

nr 1.

§ 3.

Ochrona danych osobowych

1. W związku z wykonaniem Umowy, Gmina, Lider Projektu – Gmina  Kocmyrzów - Luborzyca

oraz Instytucja Wdrażająca Projekt – Zarząd Województwa Małopolskiego, będą przetwarzały

dane osobowe potencjalnych uczestników Programu na zasadach określonych w Ustawie o

ochronie danych osobowych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Administratorami  danych  osobowych  są  podmioty  wymienione  w  ustępie  poprzedzającym,

każdy podmiot w zakresie przetwarzania danych osobowych przez siebie.

3. Przetwarzanie nastąpi wyłącznie w celu i zakresie realizacji Umowy.

4. Przetwarzanie, o którym mowa w punktach poprzedzających obejmuje:

1) zbieranie danych osobowych;

2) gromadzenie danych osobowych;

3) archiwizowanie danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i wyłącznie w celu

jej wykonania z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawnych obowiązujących w tym zakresie

oraz zobowiązują się odpowiednio zabezpieczać dane i nie dopuszcza do ich przetwarzania

przez osoby nieposiadające stosownego upoważnienia. 

6. Użytkownik  ma  prawo  zażądać  od  Administratora  kontroli  treści  dotyczących  go  danych

osobowych, które przetwarzane są przez Administratora, jak też do poprawienia tych danych.



Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego wskazany został w art. 32 Ustawy o ochronie

danych osobowych. 

7. Użytkownik ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora jego

danych  osobowych  w  zakresie  i  na  zasadach  opisanych  powyżej,  jak  też  wynikających  z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego

danych osobowych będzie jednak skutkował brakiem możliwości wykonania Umowy przez w

zakresie, w jakim dane te są konieczne do jej wykonania. 

8. Administrator ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych

niezgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  i  umową,  a  w  szczególności  za

udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Aneksu, rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Gminy.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w

szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ Bogusław Król _____________ _____________

za Stowarzyszenie Wójt Gminy Zielonki za Użytkownika



Załącznik nr 1

do aneksu do umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem, zawartego __

października 2017 r. w Krakowie pomiędzy Gminą a Użytkownikiem

__________, dnia __________

Dane Wnioskodawcy/-ów*: 

Imię i nazwisko:

1) ______________________________
2) ______________________________

Adres zamieszkania: ______________________________

Numer telefonu: ______________________________

Oświadczenie 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą / rolniczą 

w miejscu planowanej inwestycji dot. wykorzystania instalacji OZE na potrzeby gospodarstwa

domowego 

W związku  z podpisaniem Umowy ustalającej  wzajemnie zobowiązania  organizacyjne i  finansowe

wynikające  z  montażu  i  eksploatacji  OZE,  w tym przewidującą  użyczenia  Nieruchomości  na cele

realizacji Projektu pn. „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWAILNYCH ŹRÓDEŁ

ENERGII  DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” planowanego do realizacji  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, niniejszym

oświadczam,  że  planowana  instalacja  zlokalizowany  pod  adresem:

__________________________________________________________ (nr działki:  _________obręb

____,   osiedle/dzielnica:  __________________________)  którego  jestem  właścicielem  /

współwłaścicielem  /  do  którego  posiadam  inny  tytuł  prawny  wynikający  z  następującego

dokumentu* _________________________________________________, będzie  wykorzystywana

wyłącznie na potrzeby socjalno – bytowe.

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

Podpis(y)


