
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Dane właściciela obiektu: 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Nr dowodu osobistego  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  

1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie pn:. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców  

gmin Besko, Zarszyn, Haczów – projekt partnerski” w  ramach  Regionalnego  Programu  

Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na  lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III 

Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE) i niniejszym oświadczam, że jestem 

właścicielem / współwłaścicielem (niepotrzebne skreślić) budynku mieszkalnego położonego 

w miejscowości ............…........……….… przy ulicy ………….…….. numer domu ................... 

na działce o nr .....…………..…… 

2. Oświadczam, że jestem zainteresowany uczestnictwem w projekcie polegającym na 

montażu w budynku mieszkalnym mikroźródeł OZE (wybraną instalację proszę zaznaczyć 

znakiem X): 

a) Powietrznej pompy ciepła przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

Gospodarstwo domowe 2-3 osób, zasobnik na wodę o pojemności 200-250 l  

Gospodarstwo domowe 4-5 osób, zasobnik na wodę o pojemności 300 l 

b) Instalacji fotowoltaicznej przeznaczone do produkcji energii elektrycznej: 

Gospodarstwo domowe o rocznym zużyciu energii ok. 2000 kWh – 2 kW  

Gospodarstwo domowe o rocznym zużyciu energii ok. 3000 kWh – 3 kW 

Gospodarstwo domowe o rocznym zużyciu energii ok. 5000 kWh – 5 kW 

 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, 
proszę zaznaczyć odpowiednio kratki w części a i w części b. 

 

3. Informacja o poziomie dofinansowania instalacji OZE i kto może skorzystać  

z dofiannsowania:  

- poziom wsparcia wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych, 

- z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą lub rolniczą. Dofinansowanie objęte jest pomocą publiczną (de minimis). 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem dla mieszkańców Gminy Besko dotyczącym naboru 

deklaracji uczestnictwa w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców  

gmin Besko, Zarszyn, Haczów – projekt partnerski” i oświadczam, iż akceptuję jego zapisy. 

2. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie będą wykorzystywane do prowadzenia 

działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki, a przeznaczone będą wyłącznie 

do produkcji energii na potrzeby gospodarstwa domowego.  

3. Posiadam prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości 

projektu (tj. 5 lat po jego zakończeniu) w sposób zapewniający funkcjonowanie instalacji. 



 

 

4. Zobowiązuję się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych oraz całości 

niekwalifikowanych (w tym podatek VAT).  

5. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość wkładu własnego będzie uzależniona od 

wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 3.1. Rozwój 

OZE oraz wyników przetargu publicznego.  

6. Dysponuję odpowiednim miejscem do montażu instalacji i zobowiązuję się do wskazania 

i udostępnienia miejsca montażu instalacji na terenie nieruchomości. 

7. Zobowiązuje się do przekazania do Urzędu Gminy Besko dokumentacji projektowej  

w postaci projektu instalacji w terminie 60 dni od złożenia niniejszej deklaracji. 

8. W przypadku zakwalifikowania inwestycji do realizacji zobowiązuję się do niezwłocznego 

zawarcia umowy na wezwanie Gminy Besko.  

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego Gminy Besko w ramach RPO WP 2014-

2020, zobowiązuje się do wpłaty pierwszej raty wkładu własnego w wysokości 1000 zł  

w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Gminę Besko. Brak wpłaty wymaganej kwoty  

w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie. Druga rata 

wpłaty zostanie uiszczona po rozstrzygnięciu procedury przetargowej w terminie wskazanym 

przez Gminę Besko.  

10. Zobowiązuje się do podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. 

11. Działam w porozumieniu i w imieniu pozostałych osób posiadających tytuł prawny  
do wymienionej nieruchomości, tj.:  

 

Imię i nazwisko 

współwłaściciela budynku 

 

Adres do korespondencji  

 

Imię i nazwisko 

współwłaściciela budynku 

 

Adres do korespondencji  

 
12. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie deklaracji nie gwarantuje realizacji inwestycji, która 

zależna jest od uzyskania dofinansowania z RPO WP 2014-2020 przez Gminę Besko dla 
ww. projektu. W związku z powyższym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do 
Gminy oraz wysuwania jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, jeżeli realizacja projektu nie 
dojdzie do skutku. 

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do przygotowania oraz realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2135 późn. zm.). 

 

Termin i miejsce złożenia ankiety: od 01 do 15 września 2016r. Urząd Gminy w Besku, 

pok. nr 10. 

 

 

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

miejscowość, data                                                    Czytelny podpis 


