
 
 

……, dnia ……..……  2016r. 
 

DEKLARACJA 
dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych. 

 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………........…………………………..….….. zamieszkały/a w 
……………………………………………………….................………………………………… legitymujący/a się dowodem 
osobistym seria/nr …….............…..…..…… wydanym przez ………………………………………………………..……..,  
PESEL …………………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu  
instalacji kolektorów słonecznych na i w budynku mieszkalnym stanowiącym moją własność i położonym na działce 
o nr ewid. ………….................… obręb ………………………………………………………………..……………… w 
miejscowości ………………………………………………………....……………………………  

Oświadczam, iż budynek, na i w którym planowany jest montaż instalacji kolektorów słonecznych jest moją 
własnością na podstawie aktu własności ziemi/ księgi wieczystej/ postanowienia Sądu/ innego dokumentu*, tj. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2023 r. w sposób umożliwiający montaż  
i  użytkowanie instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej.  

 

Oświadczam, iż w budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji kolektorów 
słonecznych nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani agroturystyka.  

 

Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych na i w mojej 
nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Niemce Oświadczam, iż godzę się na to, że przez pięć lat 
po wykonaniu zadania instalacja kolektorów słonecznych będzie własnością Gminy Niemce, a po zakończeniu 
trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony. 

Realizację zadania planuje się na lata 2016 - 2018. Projekt będzie współfinansowany ze środków 
finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze fakt, iż 
szacunkowy orientacyjny koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych na mojej posesji wyniesie około  
................................... zł. netto deklaruję partycypację w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i 
montażu kolektorów słonecznych wraz z kompletnym osprzętem w budynku mieszkalnym w wysokości ok. 
.................................. zł. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach może 
ulec zmianie i zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy Projektu. 

 

Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-
prawnej z Gminą Niemce dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji kolektorów słonecznych 
oraz umowy określającej wysokość partycypacji w kosztach montażu tej instalacji oraz innych obowiązków Stron. 

 

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby 
zastępującej mnie w realizacji zadania. 
 

 
……………………………………...……………………………… 

          (data i podpis) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Niemce moich danych osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 na potrzeby 
realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 
 

Załączniki: 
1) ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, 
2) aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wydana przez Starostwo Powiatowe dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny 

(ewentualnie gospodarczy). 
 
 

  
…………………………………………………………………………… 

        *- właściwe zaznaczyć (podkreślić)                                                                                                                                          (data i podpis) 


