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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

GMINA ZAWIERCIE  

Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Gminę Zawiercie  w związku  
z realizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020 projektem pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii 
w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.  

I. Dane wnioskodawcy oraz dane dotyczące miejsca instalacji 
(proszę zaznaczyć  właściwe pole) 

 I współwłaściciel II współwłaściciel III współwłaściciel IV współwłaściciel 

IMIĘ     

NAZWISKO     

ADRES 
ZAMIESZKANIA     

PESEL     

TELEFON 
KONTAKTOWY  ADRES E-MAIL  

 

ADRES MONTAŻU 
INSTALACJI 

 
  

NUMER DZIAŁKI  NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

 

TYTUŁ PRAWNY 
(zaznaczyć właściwe) 

� własność  

� współwłasność 

� użytkowanie wieczyste 

� trwały zarząd 

� ograniczone prawo 
rzeczowe 

� stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienia do wykonywania robót i 
obiektów budowlanych 

NR DOKUMENTU Z 
KTÓREGO WYNIKA 
TYTUŁ PRAWNY 
WŁASNOŚCI 

 

STATUS BUDYNKU � DOM ISTNIEJĄCY (zasiedlony) 
 
Deklaracja wyboru źródła 

Proszę zaznaczyć () jakie urządzenia OZE chcieliby Państwo zainstalować na nieruchomości wymienionej 
w punkcie I. 

� Instalacja solarna do podgrzewania wody 
użytkowej 

Liczba osób w gospodarstwie: 

� od 2 do 3 osób 

� od 4 do 7 osób 

 

UWAGA 
W przypadku pokrycia dachu materiałem zawierającym azbest (np. eternit) nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu. 

Alternatywnie istnieje potencjalna możliwość montażu urządzeń na ścianie budynku, budynku gospodarczym tarasie lub 
gruncie. 
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� Instalacja pompy ciepła 
� Powietrzna (powietrze/woda) CWU 

CWU – ciepła woda użytkowa 

 

II. Informacje o gospodarstwie domowym 

(proszę zaznaczyć  właściwe pole) 

Typ budynku: 
� nowe budownictwo – energooszczędny; 

� nowe budownictwo – standardowa izolacja; 

� stare budownictwo – ocieplony z wymienioną stolarką; 

� stare budownictwo – nieocieplony. 

Powierzchnia ogrzewana budynku: 

…………………………….m2 

Planowane miejsce montażu instalacji 
fotowoltaicznej/solarnej: 

� budynek mieszkalny 

� budynek gospodarczy 

� grunt 

Rodzaj dachu: 
� jednospadowy 

� płaski 

� inny …………………….. 

� dwuspadowy 

� wielospadowy 

Poszycie dachu: 
� blachodachówka 

� inne……………………… 

� dachówka 

� zawierające azbest 

Obecnie używany rodzaj opału: 
� drewno 

� pellet 

� węgiel 

� inne …………………….. 

Rodzaj grzejników: 
� żeliwne 

� stalowe płytowe 

� aluminiowe 

� inne………………….….. 

Ogrzewanie podłogowe: � Tak � Nie 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: …………………………….m2 

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię 
elektryczną: …………………………….kW 

 

III. Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu przeprowadzenia analizy możliwości 
budowy instalacji OZE. 

2. W przypadku braku technicznych możliwości montażu wybranej instalacji, nie będę mógł wziąć udziału 
w projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie dla Gminy Zawiercie  niezbędnej części powyższej nieruchomości w 
celu wykonania instalacji, na okres realizacji oraz przez 5 lat od zakończenia projektu. 

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu ewentualnej kontroli/wizyty monitorującej 
przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, w tym Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020. 

5. Wyrażam zgodę na to, że przez okres 5 lat od zakończenia projektu właścicielem instalacji będzie Gmina 
Zawiercie , a po tym okresie przekaże ono wnioskodawcy prawo własności instalacji. 
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6. Zobowiązuję się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych (17% wartości netto oraz całości 
VAT) oraz całość kosztów niekwalifikowanych, na które nie będzie można uzyskać dotacji, związanych 
z realizacją projektu na powyższej nieruchomości. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja projektu na powyższej nieruchomości może powodować dodatkowe 
koszty związane z dostosowaniem obiektu do montażu instalacji, które będą stanowiły koszt niekwalifikowany. 

8. Oświadczam, że instalacja OZE zamontowana na Nieruchomości lub Budynku nie będzie wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej ani agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego.  

9. Oświadczam, że przed wykonaniem instalacji wymienię na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami 
pokrycie dachowe zawierające azbest. Wymianę pokrycia dachowego wykonam nie później niż miesiąc przed 
planowanym terminem rozpoczęcia prac na nieruchomości w ramach projektu. 

10. Upoważniam Gminę Zawiercie  do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej  
w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

11. Przyjmuję do wiadomości, że: 
a) realizacja inwestycji będzie możliwa pod warunkiem rezygnacji mieszkańca, którego nieruchomość objęta 

jest projektem dofinansowanym z RPO WSL 2014-2020 i spełnienia wymogów koniecznych do zastąpienia 
instalacji mieszkańca rezygnującego, w związku z tym zrzekam się prawa do roszczeń w stosunku do 
Gminy Zawiercie , jeżeli realizacja inwestycji objętej niniejszą deklaracją nie dojdzie do skutku. 

b) montaż instalacji będzie obciążony stawką VAT aktualną na moment realizacji inwestycji na nieruchomości 
objętej niniejszą deklaracją (wg stanu na 31.08.2019 r.: 23% - przy montażu instalacji na budynku 
mieszkalnym o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2, na budynku gospodarczym lub na gruncie; 8% - 
w pozostałych przypadkach) Gmina zastrzega sobie prawo weryfikacji powierzchni użytkowej budynku. 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Zawiercie / Agencja Rozwoju 
Zawiercia,  oraz podmioty z nim współpracujące i powiązane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ze względu na to, że 
przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji przedmiotowego projektu. Jestem świadomy/a przysługującego 
mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich. 
Oświadczam ponadto, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. 

13. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Gminę Zawiercie przekazanych przeze mnie oryginałów lub/oraz 
kopii dokumentów. 

 

 

Miejscowość …………………………………………….Data ……………………………………….. 

 

Podpis współwłaściciel I………………………………………. 

 

Podpis współwłaściciel II………………………………………. 

 

Podpis współwłaściciel III………………………………………. 

 

Podpis współwłaściciel IV………………………………………. 

 


