
 
 

*  - niepotrzebne skreślić 

**  - nazwa prawa 

………………………, dnia ……… 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM  
NA DOSTAWIE I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

 
Imię:.................................................................... PESEL / Nr Dowodu osobistego:…………………………………………………………..….. 

Nazwisko: ………………………………………..………..… Adres:............................................................................................................... 

Telefon: ............................................................. e-mail:.............................................................................................................. 

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na 
budynku mieszkalnym, w którym zamieszkuję. 

Oświadczam, iż budynek, w którym zamieszkuję jest moją własnością/jest przedmiotem dzierżawy, najmu, 
użyczenia lub innego prawa*/ ( …………………………..)**, na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim 
do dnia 31.12.2019 roku w sposób umożliwiający instalację i utrzymanie systemu kolektorów słonecznych 
służących do ogrzewania wody użytkowej. Oświadczam, iż w budynku, przeznaczonym do montażu 
instalacji solarnej nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, że projekt będzie realizowany przez Gminę 
Godziszów/Batorz/Chrzanów*. Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż instalacji) na nieruchomości 
przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu. Oświadczam, że godzę się na to, że przez pięć lat po 
wykonaniu, instalacja będzie własnością Gminy Godziszów/Batorz/Chrzanów*, użyczoną 
właścicielowi/użytkownikowi* posesji. Po pięciu latach zostanie przekazana właścicielowi/użytkownikowi 
bezpłatnie. Realizację zadania planuje się na lata 2013-2014. Projekt będzie współfinansowany ze środków 
finansowanych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Mając a uwadze fakt, że szacunkowy koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie 12.000,00 PLN (dla 
1-4 osobowej rodziny) lub 15.000,00 PLN (dla 5-8 osobowej rodziny), deklaruję współfinansowanie instalacji 
na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję, w wysokości 15,00% kosztu całkowitego instalacji. 

Dane obiektu zawarte są w ankiecie będącej Załącznikiem Nr 1 do niniejszej deklaracji, stanowiącym 
integralną część deklaracji.  

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania przez gminę na realizację projektu 
zobowiązuję się do wpłacenia wyliczonej dla mnie kwoty na wyodrębnione konto wskazane przez gminę. 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji 
projektu" (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997) 

Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

               
 

 
 

……………………………………… 
(podpis) 

 


