
 

 

 

Świdnik,  dnia ………..……  2016r. 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
Świdnik Przyjazny Środowisku – edycja II - budynki mieszkalne 

 

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

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr…….............…..…..……wydanym przez……….…………………………………….,   

PESEL …………………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) 

w budynku mieszkalnym stanowiącym moją własność i położonym w Świdniku na działce o nr ewid. 

…………......................................... obręb ……..……………………………. 

Oświadczam, iż budynek, na i w którym planowany jest montaż instalacji OZE jest moją własnością/współwłasnością  na 

podstawie aktu własności ziemi/ księgi wieczystej/ postanowienia Sądu/ innego dokumentu*, tj. 

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

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim przynajmniej do dnia 31.12.2023 r. w sposób umożliwiający montaż  i  
użytkowanie instalacji OZE. Jestem zainteresowany/a montażem: 

Instalacji fotowoltaicznej  

Instalacji solarnej   

Pompy ciepła  

Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji OZE we wskazanej nieruchomości przez wykonawcę 
wybranego przez Gminę Miejska Świdnik.  

Oświadczam, iż godzę się na to, że przez pięć lat po wykonaniu zadania instalacja OZE będzie własnością Gminy Miejskiej 
Świdnik, a po zakończeniu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie 
strony. 

Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85 % 
kosztów kwalifikowanych netto. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach zostanie 
ustalona po wyłonieniu  wykonawcy zadania inwestycyjnego. 

 

Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy z Gminą Miejską Świdnik 
określającej warunki uczestnictwa w projekcie oraz dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu OZE. 

 

Oświadczam, że nie posiadam żadnych zaległości wobec Gminy Miejskiej Świdnik, w tym finansowych (podatki, opłaty za 

wodę, kanalizację, czynsze dzierżawne i najmu, udział w wspólnych przedsięwzięciach itp).  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 koszt wykonania wizji lokalnej, opinii o możliwości wykonania instalacji we wskazanej lokalizacji oraz dokumentacji wynosi 

100 zł dla jednostkowej instalacji i zostanie wpłacony na konto gminy niezwłocznie po pozytywnej wizji lokalnej. 

 powyższy koszt jest kwalifikowany w przypadku uzyskania dofinansowania i traktowany będzie jako wkład własny podlegający 

rozliczeniu podczas realizacji przedsięwzięcia, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu koszt 

wykonania projektu nie będzie podlegał zwrotowi. 
 

W przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie niezwłocznie podpiszę umowę użyczenia, uiszczę wskazaną opłatę 

tytułem udziału w realizacji projektu oraz przedłożę wymagane przez gminę dokumenty. Podpisana przez wszystkich właścicieli 

umowa użyczenia powinna być dostarczona do Biura Funduszy Europejskich (pok. 22)  nie później niż do 1 czerwca 2016r.  

Niedostarczenie umów uniemożliwi uczestnictwo w projekcie. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Świdnik moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie 
danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 

 
……………………………………...……………………………… 

                                                (data i podpis) 
   *- właściwe zaznaczyć (podkreślić)                                                                                                                                           


