
      Załącznik nr 1 

  

Tarnobrzeg, ……………….  

…… 

……………………………………….. 

(imię i Nazwisko) 

…………………………………………….. 

(Adres zamieszkania) 

……………………………………………… 

(Nr dow. Osobistego) 

……………………………………………….. 

PESEL 

………………………………………………. 

TELEFON 

 

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej 

 

Ja niżej podpisany ……………………………..……………………….. deklaruję uczestnictwo 

w projekcie dot. dofinansowania instalacji fotowoltaicznej planowanym do realizacji przez 

Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego  na lata 2014 - 2020. Zapoznałem/am się z Regulaminem  naboru wniosków 

 w ramach projektu pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego 

indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” i akceptuję jego treść.  

 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za 

złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że 

jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym  nieruchomości 

położonej w …………….……..……..………… (miejscowość) nr działki: 

……………..…… obręb: ……….………...  

2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Tarnobrzeg  

dla celów uczestnictwa w projekcie dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Powyższe 

prawo przekazywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia na okres co 

najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (wielkość przekazywanej nieruchomości 

będzie zależna od niezbędnych wielkości budynków i ewentualnej odległości gruntu 

potrzebnego do montażu instalacji). 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres 

co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz 



umieszczonego oznakowania (logotypy projektu) o finansowaniu projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

4. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ………….…. i jest zgodna 

 z Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Oświadczam, że nie posiadam zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat na dzień 

złożenia wniosku. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż zestaw fotowoltaiczny wykorzystywany będzie na potrzeby 

pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną budynku mieszkalnego.  

7. Oświadczam, że w budynku w którym miałaby być zamontowana Instalacja, jest/nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza/działalność rolnicza. W przypadku gdy prowadzona 

jest działalność gospodarcza/działalność rolnicza deklaruję, iż wytworzona energia nie 

będzie wykorzystywana do prowadzenia działalność rolniczej lub gospodarczej w tym 

agroturystyki.  

8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej deklaruję rozdzielić energię na 

cele mieszkalne i energię na  cele działalności gospodarczej. 

9. Deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie 

 i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z kompletnym osprzętem w moim 

budynku mieszkalnym w wysokości min. 15% kosztu całkowitego instalacji plus podatek 

VAT. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego  

w kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy robót 

budowlano – montażowych. 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty 

niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do 

istniejącej instalacji, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania 

modernizacji istniejących instalacji), które w całości poniosę. 

11. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Tarnobrzeg oraz wykonawcom dla 

celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

12. Upoważniam Gminę Tarnobrzeg do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami 

administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją 

objętą projektem. 

13. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy: 

a. konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości 

uniemożliwi instalację urządzenia (weryfikacja stanu technicznego nastąpi przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie), 

b. kryteria formalne określone przez Instytucję organizującą nabór wniosków  

o dofinansowanie (Urząd Marszałkowski w Rzeszowie) wyłączą moją 

nieruchomość/ osobę z możliwości dofinansowania, nie będę mógł wziąć udziału 

w projekcie.  

14. Przyjmuję do wiadomości, iż o wciągnięciu na listę chętnych do udziału w projekcie będzie 

decydować kolejność złożenia ankiety i deklaracji tj. data i godzina wpływu do Urzędu 

Miasta w Tarnobrzegu. Dodatkowym kryterium uczestnictwa w programie będzie 

pozytywny wynik kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji 

zadania przez pracowników Urzędu Miasta lub osób działających z upoważnienia Gminy.  

15. W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia 

końcowego wniosku o płatność, Uczestnik zobowiązuje się do: 



a. wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby 

gospodarstwa domowego;  

b.  właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem  

i parametrami technicznymi;  

c. niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody 

Gminy Tarnobrzeg;  

d.  przeprowadzania za pośrednictwem Gminy przeglądów serwisowych zgodnie  

z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca.  

e. pokrycia kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest 

objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej 

eksploatacji).  

16. 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. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania 

nieruchomością: 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis 

……………………

…………… 

Czytelny podpis 

……………………

…………… 

Czytelny podpis 

………………….……………….. 

miejscowość i data 

………………….…

…………….. 

miejscowość i data 

………………….…

…………….. 

miejscowość i data 

 

 

 

 

Dokumentacja wymagana  

1. Ankieta udziału w projekcie  z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych  

2. Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


