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………………………………………………. 

                                                                        Miejscowość i data 

  

            (wypełnia Urząd) 
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

„Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” 

 

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………........………………………..….…………………. zamieszkały/a pod 

adresem: ………………………………………….......……………………………………….…………….............…..…..………..…............ 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr …….............…..…..………..….............…..…..…………….............… 

wydanym przez …………………………………….………………..…….., nr PESEL: …………………………………….............…..…..……… 

deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.: „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” 

planowanym do realizacji przez Gminę Kornowac w ramach działania 4.1 RPO Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. 

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym* 

nieruchomości położonej w miejscowości ……………………………….............…..…..………..….............….. nr ewidencyjny 

działki: ...........................…….............…..…..………..  obręb: .......................…….............…..…..………..….............…..…. 

dla której własność poświadczona jest na podstawie księgi wieczystej / aktu własności / postanowienia Sądu / 

inne, tj. (nazwa i nr dokumentu) .................................................................................... i mam prawo do 

dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiając zarówno instalację jak i eksploatację przynajmniej do 

końca roku 2026 zadeklarowanego poniżej odnawialnego źródła energii. 

Zgodnie z powyższym, oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w Projekcie  

i montażem**: 

□ instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3kWp lub 

□ instalacji solarnej (2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik ciepłej wody 250l). 

Ponadto oświadczam, że:  

• Nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy 

Kornowac. 

• Liczba mieszkańców budynku wynosi: ………… osób. 

• W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza obejmująca wykorzystanie 

energii elektrycznej/cieplnej, oraz że przedmiotowa instalacja OZE będzie wykorzystywana tylko  

i wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

• Adres budynku jest/nie jest* miejscem administracyjnej rejestracji działalności gospodarczej. 

Nr ewidencyjny deklaracji: 
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• W przypadku otrzymania dofinansowania przekażę prawo dysponowania niezbędną częścią ww. 

nieruchomości Gminie Kornowac na okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu 

przez Gminę Kornowac (wielkość przekazywanej nieruchomości będzie zależna od wymogów 

technicznych wybranej instalacji). 

• Wyrażam zgodę na montaż i utrzymywanie w powyższej nieruchomości, przez okres    

5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu, rozumianej jako data dokonania płatności 

końcowej przez Instytucję Zarządzającą, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia  

o sfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020. 

• Deklaruję przystąpienie do projektu i pokrycie wkładu własnego w wysokości: 

o 15% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) instalacji; 

o podatku VAT (wg stawki 8%) od całej wartości urządzeń i kosztów wykonania instalacji 

odnawialnego źródła energii w budynku objętym Projektem, wskazanym powyżej; 

o 100% ewentualnych kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w związku  

z wykonaniem instalacji odnawialnego źródła energii w budynku objętym Projektem, wskazanym 

powyżej. 

a także przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach zostanie 

ustalona po wyłonieniu wykonawcy zadania inwestycyjnego i przeprowadzeniu przez wykonawcę wizji 

lokalnej w budynku objętym Projektem. 

• Deklaruję zobowiązanie do niezwłocznego podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie z Gminą 

Kornowac, która reguluje warunki uczestnictwa ww. projekcie oraz zasady użyczenia nieruchomości. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przygotowania oraz realizacji Projektu. Dane osobowe będą przetwarzane z poszanowaniem przepisów 

o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 (RODO), zgodnie ze szczegółowymi zapisami Sekcji III, ust. 8 – 19 Regulaminu. 

 

     …………………………………………………….….   

     (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela)  

 

Załączniki: 
1. Ankieta dotycząca zadeklarowanej instalacji. 

* niepotrzebne skreślić  

**zaznaczyć wybraną technologię krzyżykiem 


