
       

                                                     
                

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 

Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie przygotowywanym przez Gminę Dębowiec  w ramach Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii).  
 

I. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI 

Miejscowość:  …………………………………………….… Adres: ……………………………………………………………………………………... 

Numer działki: ………………………………………………  

 
II. DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY 

POSIADAJĄCA PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ)1 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….  adres zam. ……………………………………………………………………… 

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez ……………………………………………      

PESEL …………………………………………………  Nr telefonu ……………………………………………………............................................................. 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. potwierdzony dokumentem 

(np. wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu,  umowa najmu/dzierżawy/użyczenia ) 

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

2. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….  adres zam. ……………………………………………………………………… 

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez ……………………….……………………        

PESEL …………………………………………………  Nr telefonu ……………………………………………………............................................................... 

Adres do korespondencji: 

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

Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. potwierdzony dokumentem 

(np. wyciąg z księgi wieczystej; akt notarialny, postanowienie sądu,  umowa najmu/dzierżawy/użyczenia ) 

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

 
III. RODZAJ INSTALACJI2 

 
UWAGA: MOŻNA WYBRAĆ TYLKO JEDEN TYP INSTALACJI 
 

Energia  słoneczna – kolektory słoneczne 

TAK/NIE* 
 
 
 

Dotychczasowe źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej/centralnego ogrzewania:  
a) Piec węglowy 
b) Piec olejowy 
c) Piec biomasowy3  
d) Piec gazowy 
e) Inne (jakie): ……………….……… 
 
Ilość osób stale zamieszkująca/przebywające w gospodarstwie: …………….. 
 
Roczne zużycie paliwa (proszę rodzaj paliwa – węgiel, gaz, olej opałowy, drewno itp., wielkość zużycia i 
właściwą jednostkę miary): …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Powierzchnia użytkowa budynku ………………………… m2 
 
Ilość kondygnacji …………. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Wypełnić tylko dane odnoszące się do wybranego rodzaju instalacji 
3 Nie ma możliwości wymiany kotła biomasowego na inny kocioł biomasowy 



       

                                                     
                

 
Energia słoneczna – instalacja fotowoltaiczna 

TAK/NIE* 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Roczna ilość zużywanej energii elektrycznej w gospodarstwie (na podstawie faktur) wynosi:  
a. Poniżej 2300 kWh 
b. Od 2300 do 3255 kWh 
c. od 3255 do 3700 kWh 
d. Od 3700 do 5600 kWh 
e. powyżej 5600 kWh 
 
Moc umowna obiektu (znajduje się na umowie podpisanej z zakładem energetycznym) wynosi: 
a. poniżej 3,1 kW 
b. od 3,1 do 4,34 kW 
c. od 4,35 do 4,96 kW 
d. od 4,97 do 7,43 kW 

e. powyżej 7,44 kW 

 

Dach jest pokryty materiałem zawierającym azbest np. eternitem: 
a. Tak 
b. Nie 
 
Orientacyjne wymiary połaci dachowej: południowej, południowo-wschodniej lub południowo zachodniej 
wynoszą (podany wymiar nie powinien zawierać powierzchni okien, wyłazów, kominów itp.): 

a. Poniżej 20 m2 

b. Od 21 do 32 m2 

c. Od 33 do 48 m2 

d. Powyżej 48 m2 

 
Wnioskowana moc instalacji (wnioskowana moc instalacji nie może być większa niż moc umowna obiektu) 
a. 3 kWp 

b. 4 kWp 

c. 5 kWp 

d. 7 kWp 

 

Dach oraz więźba dachowa jest w dobrym stanie tzn. dach nie posiada śladów korozji natomiast więźba 
dachowa nie jest spróchniała, zmurszała lub spleśniała 
a. tak  
b. nie 

*Niewłaściwe skreślić  
 

IV. OSOBA DO KONTAKTU  

Imię i nazwisko ………..………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tel. ……………………………………………….…………………   Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
1. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości / współwłaścicielem nieruchomości / posiadam prawo do dysponowania 

nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2025 roku potwierdzone w formie pisemnej.4  
2. Oświadczam, że członkiem mojego gospodarstwa domowego jest/nie jest 5 osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą/rolniczą. 
3. Oświadczam, że w budynku, w którym miałaby być zamontowana Instalacja jest/nie jest6 prowadzona działalność 

gospodarcza/działalność rolnicza. 
4. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie Gminie Dębowiec powyższej nieruchomości w celu wykonanie Instalacji w przypadku 

wyboru Projektu do dofinansowania na okres realizacji Projektu oraz przez 5 lat od zakończenia Projektu. 
5. Wyrażam zgodę na wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym i oświadczam, że nieodpłatnie udostępnię na czas realizacji 

projektu niezbędną powierzchnię dachu (elewacji lub gruntu) oraz pomieszczeń celem wykonania instalacji. 
6. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu 

realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia logotypami lub tablicy pamiątkowej  
o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

7. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres 5 lat od zakończenia Projektu właścicielem Instalacji wykonanej na 
mojej nieruchomości będzie Gmina Dębowiec.  

8. Wyrażam zgodę na podpisanie umowy przekazania przez Gminę Dębowiec prawa własności do wykonanej na mojej 
nieruchomości Instalacji po upływie 5 lat od zakończenia Projektu. 

9. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Dębowiec podpiszę Umowę uczestnictwa  
w Projekcie regulującą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie 

                                                 
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
6 Niewłaściwe skreślić 



       

                                                     
                

 
Projektu zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

10. Oświadczam, że pokryję 30 % kosztów kwalifikowanych projektu i zobowiązuję się do wpłaty deklarowanej kwoty w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie, o której mowa w par. V ust. 8. 

11. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja Projektu może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z 
dostosowaniem instalacji elektrycznej i/lub wodnej i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji urządzeń nie 
będących w zakresie realizacji Projektu  oraz w wypadku wystąpienia takich kosztów w całości zobowiązuję się je ponieść.  

12. Upoważniam Gminę Dębowiec oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami 
administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem. 

13. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 
w związku z tym nie mam prawa do roszczeń w stosunku do Gminy Dębowiec,  ani do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jeżeli 
realizacja projektu nie dojdzie do skutku.  

14. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie oraz Kryteriami 
wyboru ostatecznych odbiorców Projektu stanowiącymi załącznik nr 2 do Regulaminu, akceptuję zapisy w/w dokumentów i 
nie wnoszę do nich uwag.  

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie 
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z 
późn. zm.).7 
 

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH    
  

Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria społeczno-
ekonomiczne: 

TAK /NIE 

Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego 
i/lub energetycznego 

 

Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub 
ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna zameldowana w obiekcie   
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z zaburzeniami psychicznymi zameldowana 
w obiekcie  

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do świadczenia 
rodzinnego 

 

Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej  
Moja rodzina ma status rodziny zastępczej  

 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności 
do lat 5 za składanie nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w przedstawionych przeze mnie dokumentach.  

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

********************************************* 

Deklaracje należy składać w Punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Dębowiec,  

w terminie od 12 grudnia 2016 do dnia 23 grudnia 2016 roku, w godzinach pracy Urzędu. 

W przypadku pytań odnośnie programu oraz wypełniania deklaracji prosimy o kontakt mailowy: 

gmina@debowiec.pl  lub o pozostawienie pytania na piśmie w Urzędzie Gminy. 

                                                 
7 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dębowiec. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania 
dofinansowania i rozliczenia Projektu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania . Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość uzyskania dofinansowania do 
montażu i rozliczenia instalacji w ramach projektu. 

mailto:gmina@debowiec.pl

