DEKLARACJA
dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów
słonecznych
Ja,

niŜej

podpisany/a

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu)

zamieszkały/a

w

……………………………………………………………………………………………………………
…………………… legitymujący/a się dowodem osobistym nr ………………………………
wydanym

przez

……………………………

…………………………………………………………………,

nr

PESEL

………………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na
zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, w którym zamieszkuję.
Oświadczam, iŜ budynek, w którym zamieszkuję jest moją własnością/jest
przedmiotem

dzierŜawy,

najmu,

uŜyczenia/innego

prawa1

(…………………………………………….)2. Na tej podstawie mam prawo do dysponowania
nim do dnia 31.12.2017r. w sposób umoŜliwiający instalację i utrzymanie systemu kolektorów
słonecznych słuŜących do ogrzewania wody uŜytkowej.
Oświadczam, iŜ w budynku, korzystającym z instalacji solarnej nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Oświadczam, iŜ mam świadomość i zgadzam się na to, iŜ projekt będzie realizowany
przez Gminę …………………….... WyraŜam zgodę na realizację projektu (montaŜ instalacji)
na nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę …………………………. .
Oświadczam, iŜ godzę się na to, Ŝe przez pięć lat po wykonaniu instalacja będzie własnością
Gminy …………………. uŜyczoną właścicielowi/uŜytkownikowi3 posesji. Po pięciu latach
zostanie przekazana uŜytkownikowi bezpłatnie. Realizację zadania planuje się na lata 20112012.
Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Mając na uwadze fakt, iŜ szacunkowy koszt całkowity instalacji na jednej posesji
wyniesie 12 500 PLN (dla 3-4-osobowej rodziny) lub 15 000 PLN (dla 5-8-osobowej rodziny)
deklaruję współfinansowanie instalacji na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję, w
wysokości 14% kosztu całkowitego.
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Niewłaściwe skreślić
Nazwa prawa
3
Niewłaściwe skreślić
2

Dane obiektu zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej deklaracji, stanowiącym
integralną część deklaracji.
Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę.
Oświadczam, iŜ w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę
……………………….. niezwłocznie podpiszę stosowną umowę uŜyczenia instalacji solarnej.

………………………………………………………
………
(data i podpis)

WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Gminę ………………….. moich danych
osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych –tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.).

Oświadczam, iŜ przyjmuje do wiadomości, Ŝe:
1) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz
realizacji Projektu;
2) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem moŜliwości udziału w Projekcie;
3) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………………………
………
(data i podpis)

Załączniki:
1)

Ankieta,

2)

Wyciąg z księgi wieczystej, kopia umowy najmu/dzierŜawy/uŜyczenia/innej4, na
podstawie której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością do
dnia 31.12.2017r.
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Niewłaściwe skreślić

