
Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania 

kolektorów słonecznych w ramach Działania 3.1. RPO WP Rozwój OZE 
 

 

Ja  niŜej  podpisany  ……………………………..………………………..  deklaruję  uczestnictwo w  projekcie 
 

dofinansowania kolektorów słonecznych dla potrzeb CWU w gospodarstwie domowym, planowanym do 

realizacji przez Gminę Krzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złoŜenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, Ŝe jestem właścicielem / 

współwłaścicielem
1
 nieruchomości połoŜonej w …………….……..……..………… (miejscowość) nr działki: 

 
……………..……  obręb:  ……….………...  dla  której  prowadzona  jest  Księga  Wieczysta  nr: 

 
………………………….….... w Sądzie Rejonowym w…………………………………………. 

 
2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Krzeszów dla celów 

uczestnictwa w projekcie dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych. PowyŜsze prawo 

przekazywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia na okres co najmniej 5 lat po 

zakończeniu realizacji projektu. (wielkość przekazywanej nieruchomości będzie zaleŜna od niezbędnych 

wielkości budynków i ewentualnej odległości gruntu potrzebnego do montaŜu instalacji). 
 
3. WyraŜam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyŜszej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 

lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia 

(ologowania) lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020.  

Oświadczam, Ŝe liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………. . 

 
4. Oświadczam, iŜ ciepła woda uŜytkowa ogrzana za pośrednictwem instalacji kolektorów słonecznych nie 

zostanie wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej/ działalności rolniczej. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iŜ szacowany koszt urządzenia (urządzenie, montaŜ i przygotowanie 

dokumentacji technicznej) wynosi przykładowo dla instalacji 2 panelowej około 9000 zł netto, dla instalacji 

3 panelowej ok. 11000 zł netto, natomiast dla 4 panelowej ok. 13000 zł netto. 

6. Oświadczam, Ŝe zestaw solarny wykorzystywany będzie w instalacji CWU budynku mieszkalnego. 
 
7. Deklaruję przystąpienie do programu i pokryję do 16% kosztów kwalifikowanych – kwoty netto kosztów 

zakupu i montaŜu instalacji kotła na biomasę. Dodatkowo oświadczam, Ŝe pokryję w całości podatek od 

towarów i usług – VAT od całej wartości urządzenia i jego montaŜu. 
 
8. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, Ŝe Gmina Krzeszów zakłada rozliczenie (zwrot) podatku VAT na 

rzecz mieszkańca po całkowitym rozliczeniu kosztów projektu i otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego z 

tytułu podatku od towarów i usług od niniejszej inwestycji. 

 
 

 
 
  

1 Niewłaściwe skreślić  
 



 
9. Przyjmuję do wiadomości, iŜ realizacja operacji moŜe pociągać za sobą dodatkowe koszty 

niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami. PowyŜsze koszty zobowiązuję się ponieść w 

całości. 
 

10.Oświadczam, Ŝe udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Krzeszów oraz wykonawcom dla 

celów projektowych, montaŜu instalacji i eksploatacji oraz serwisowania urządzeń objętych projektem. 
 

11. Deklaruję dokonanie wpłaty na pokrycie weryfikacji technicznej budynku dot. mojego wniosku na: 
 

Rachunek Gminy Krzeszów prowadzony przez Nadsański Bank Spółdzielczy / Filia Krzeszów 

Nr 94 9430 0006 5004 1633 2000 0007 

 

W tytule: 
 

Imię i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 
 

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) 
 

Kolektory słoneczne weryfikacja techniczna budynku 

 

Gmina Krzeszów zastrzega, Ŝe opłata za weryfikację techniczną budynku nie podlega zwrotowi - rów-

nieŜ w przypadku nie zakwalifikowania budynku do projektu lub nie uzyskania dofinansowania projektu przez 

Gminę. 
 

12.UpowaŜniam Gminę Krzeszów do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

13.W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Krzeszów, niezwłocznie 

podpiszę stosowną umowę oraz przedłoŜę dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

14.Przyjmuję do wiadomości, iŜ w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny nieruchomości uniemoŜliwi 

instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w programie oraz oświadczam, Ŝe nie będę z tego 

tytułu miał Ŝadnych roszczeń wobec Gminy Krzeszów. 
 

15.Przyjmuję do wiadomości, i nie wnoszę uwag do załoŜeń, Ŝe o wciągnięciu na listę chętnych do udziału w 

programie będzie decydować kolejność złoŜenia deklaracji tj. data wpływu do Urzędu Gminy odnotowana 

w Rejestrze. Dodatkowym kryterium uczestnictwa w programie będzie pozytywny wynik weryfikacji 

technicznej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania przez pracowników Urzędu Gminy 

lub osób działających z upowaŜnienia Gminy. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, 

dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz oceny w trakcie 

kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania. 
 

16.Oświadczam, Ŝe mam świadomość i wiedzę, Ŝe projekt będzie realizowany przez Gminę Krzeszów 

wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 
 



17.WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. 

Zostałem poinformowany, Ŝe podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, Ŝe 

przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 

18.Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią „Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców” i zawartymi w 

nim dodatkowymi kryteriami uczestnictwa w projekcie, akceptuję je i nie wnoszę uwag do w/w Regulaminu. 

 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 
 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

Czytelny podpis Czytelny podpis Czytelny podpis 

………………….……………….. ………………….……………….. ………………….……………….. 

miejscowość i data miejscowość i data miejscowość i data 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

Czytelny podpis Czytelny podpis Czytelny podpis 

………………….……………….. ………………….……………….. ………………….……………….. 

miejscowość i data miejscowość i data miejscowość i data 

 

 

Dokumentacja wymagana obligatoryjnie. 
 

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 
 

2. Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych 
 

3. Umowa uŜyczenia nieruchomości pod montaŜ instalacji kolektorów słonecznych 
 

 
 


