
 

 

 

DEKLARACJA  

dotycząca udziału w projekcie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Koziegłowy” 

 

Ja niżej podpisany/a:  

1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………… PESEL…………………… 

nr dowodu osobistego………………………….., wydany przez………………………..………………………… 

zamieszkały/a ……………………………………….……………………………….…………………………….. 

 

2. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………… PESEL…………………… 

nr dowodu osobistego………………………….., wydany przez………………………..………………………… 

zamieszkały/a ……………………………………….……………………………….…………………………….. 

 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji ogniw 

fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym położonym w  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(adres inwestycji) 

oraz w przypadku zakwalifikowania się na listę podstawową uczestników projektu podpiszę umowę 

przedwstępną, a po uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę i Miasto 

Koziegłowy niezwłocznie podpiszę stosowną umowę docelową w zakresie dostawy i montażu 

instalacji fotowoltaicznej. 

 Oświadczam, iż: 

1) posiada tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym, 

oznaczonej jako działka geodezyjna nr………………… w miejscowości 

…………………………………………., w obrębie geodezyjnym ………………………….. 

na podstawie / np. akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności, wypis z księgi 

wieczystej /………………………………………………………………………………. 

2) w budynku, korzystającym z instalacji fotowoltaicznej nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza, 

3) Świadomy, iż projekt realizowany będzie przez Gminę i Miasto Koziegłowy wyrażam 

zgodę na jego realizację (montaż instalacji) na nieruchomości przez wykonawcę wybranego 

przez Gminę i Miasto Koziegłowy,  

4) wyrażam zgodę na umiejscowienie urządzeń, wytwarzających energię cieplną przy 

wykorzystaniu promieniowania słonecznego oraz na przeprowadzenie przez Gminę 

wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu montażu urządzeń 

energetycznych przedmiotowego zestawu fotowoltaicznego, a także umieszczenie w 

widocznym miejscu tabliczki informacyjnej promującej projekt na nieruchomości opisanej 

w pkt. 1), przez cały okres trwałości projektu, 

5) wyrażam zgodę, aby wykonana instalacja przez okres 5 lat była własnością Gminy i Miasta 



 

 

 

Koziegłowy użyczoną właścicielowi posesji. Po upływie 5 lat Gmina przeniesie bezpłatnie 

na właściciela własność instalacji.  

 

 Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Deklaruję współfinansowanie kosztów przedmiotowej instalacji 

w wysokości różnicy jaka powstanie pomiędzy całkowitą wartością inwestycji, a kwotą 

refinansowaną przez Gminę i kwoty podatku VAT (8% lub 23%) należnego od wartości całości 

przedsięwzięcia. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę.  

 

 

........................................................... 
         (data i podpis właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 

 

........................................................... 
         (data i podpis właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę i Miasto Koziegłowy 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. zm.) 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz realizacji Projektu; 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału w Projekcie; 

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

........................................................... 
         (data i podpis właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 

 

........................................................... 
         (data i podpis właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 

Załączniki: 

- ankieta, 

- podpisana umowa przedwstępna 

- wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk Elektronicznej Księgi Wieczystej 

(dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl), 

- zgody współwłaścicieli nieruchomości do reprezentowania, w przypadku gdy wszystkie osoby nie 

zostały ujęte w deklaracji (jeśli dotyczy).  
 

 

 

 


