…………………………………………….
(miejscowość, data)

DEKLARACJA 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 udziału 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. ……………………………………………………………..……………......
Oświadczam, iż budynek na którym miałaby być zainstalowana instalacja solarna nie jest
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ani agroturystycznej.
Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji kolektorów
słonecznych na i w mojej nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Kamień
Oświadczam, iż godzę się na to, że przez pięć lat po wykonaniu zadania instalacja kolektorów
słonecznych będzie własnością Gminy Kamień, a po zakończeniu trwałości projektu zostanie mi
przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony.
Realizację zadania planuje się na lata 2018 - 2019. Projekt będzie współfinansowany ze
środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niniejszym
deklaruję partycypację w kosztach realizacji projektu polegającego na zakupie i montażu
kolektorów słonecznych wraz z kompletnym osprzętem w budynku mieszkalnym w wysokości ok.
20-30 % wydatków całkowitych. Ponadto wydatki związane z pokryciem kosztów montażu grzałki
elektrycznej i dolnej wężownicy („zasilanej” z instalacji centralnego ogrzewania) w zasobniku
ciepłej wody użytkowej oraz podłączenia tejże wężownicy do istniejącej w budynku instalacji
centralnego ogrzewania nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Przyjmuję do wiadomości, że
ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej
na wybór Wykonawcy Projektu.
Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej
umowy cywilno-prawnej z Gminą Kamień 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 Kamień moich danych osobowych zawartych w deklaracji i ankiecie na potrzeby
realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2016 r. 922, 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.

……………………………………………………………………………
*- właściwe zaznaczyć (podkreślić)

(data i podpis)

