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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

przyjmowania deklaracji 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pn. „Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast” 
z zakresu dofinansowania:  

kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych1 

 

Data wpływu: 

 

1. Ja, niżej podpisany/a2 ……………........…………………………..….……………………….................................. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ………………….................…………………………………………………………...……………… 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.................................…..…..……………..……………. 

wydanym przez ………………….…………………………………..……..,  PESEL …………………………………  

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ………………………………..…………….. 

 

2. Ja, niżej podpisany/a ………………........…………………………..….……………….……………........................ 

zamieszkały/a w …..………………….................……………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.................................…..…..……………………..……. 

wydanym przez ……………………….…………………………………..……..,  PESEL ……………………………  

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………..……….. 

 

3. Ja, niżej podpisany/a ………………........…………………………..….……………….……………........................ 

zamieszkały/a w …..………………….................……………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.................................…..…..……………………..……. 

wydanym przez ……………………….…………………………………..……..,  PESEL ……………………………  

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………..……….. 

 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: 

własności/współwłasności/użytkowania wieczystego3  zlokalizowanej na: nr działki……………… obręb 

……………… nr księgi wieczystej ………………………………………………………………………………... 

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji. 

 

oraz będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5 za złożenie nierzetelnych lub nieprawdziwych 

oświadczeń Deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w Projekcie polegającym na zakupie i montażu 

                                                      
1 Wybrane zaznaczyć 
2 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
3 Wybrane zaznaczyć 
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instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii tj.: 

Lp. Rodzaj instalacji 
Przy wybranej preferowanej 

Instalacji wstawić X 

1. Instalacja kolektorów słonecznych  

2. Instalacja fotowoltaiczna – panele PV  

 

Projekt będzie realizowany przez SZGIM tylko w przypadku podpisania umowy  

o dofinansowanie na jego realizację. 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE tj.: 

kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych na:  

 dachu budynku mieszkalnego 

 elewacji budynku mieszkalnego 

 gruncie 

 dachu budynku gospodarczego, który bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego4  

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 60% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania mnie na listę podstawową osób wybranych do 

objęcia Projektem, po podpisaniu umowy użyczenia z SZGiM, dokonam wpłaty o wysokości 1 000 zł na 

wskazane przez SZGiM konto stanowiącą pierwszą ratę mojego wkładu własnego w terminie do 7 dni 

roboczych. Zobowiązuję się dokonać kolejnej wpłaty w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu 

na wykonawcę.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w ramach Projektu planowanego do realizacji przez 

SZGiM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej III Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE i akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że liczba gospodarstw domowych zamieszkujących w budynku, dla którego 

planowana jest instalacja w ramach niniejszego Projektu, na dzień podpisania Deklaracji wynosi: …… 

3. Oświadczam, że liczba osób mieszkających w budynku, dla którego planowana jest instalacja  

w ramach niniejszego Projektu, na dzień podpisania Deklaracji wynosi: …… 

4. Informuję, że osoby zamieszkałe w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja  

w ramach niniejszego Projektu prowadzą/ nie prowadzą działalności gospodarczej.5 

5. Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria dotyczące ubóstwa 

energetycznego: 

Kryteria TAK/NIE 

Zameldowani członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku 

mieszkaniowego i/lub energetycznego 

 

Zameldowani członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci 

opału lub ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 

 

Zameldowanym członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub osoba z zaburzeniami psychicznymi 

 

Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia rodzinnego  

                                                      
4 Wybrane zaznaczyć 
5 Wybrane zaznaczyć. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest przez kilka osób należy złożyć 

oświadczenia nr 4 i 6 dla każdej z nich.   



 

3 

Moja rodzina, zameldowana w gospodarstwie domowym, ma status rodziny wielodzietnej (co 

najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 

 

W gospodarstwie zameldowana jest rodzina zastępcza 

 

 

6. Deklaruję gotowość przekazania prawa do dysponowania w/w nieruchomością SZGiM oraz 

wskazanym i upoważnionym przez SZGiM wykonawcom dla celów projektowych, montażu instalacji i 

kontroli eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

7. Oświadczam, że jeżeli w budynku przeznaczonym do montażu instalacji prowadzona jest/będzie 

działalność gospodarcza, agroturystyczna, lub obiekty, na których będzie zamontowana instalacja 

są/będą związane z prowadzeniem działalności rolniczej, produkowana ze źródeł OZE energia nie 

będzie używana na potrzeby prowadzenia w/w działalności. 

8. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 min. 40% kosztów kwalifikowalnych; 

 podatku VAT; 

 innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z zakupem  

i montażem wybranej instalacji, eksploatacją instalacji, montażem instalacji odgromowej, a 

także z kompletnym osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości; 

 kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją; 

 w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych  

z niestandardowymi warunkami zwiększającymi zużycie materiału lub powodujących 

konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji. 

Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona 

po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy Projektu przez SZGiM, natomiast 

ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie dokonane po 

zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. 

9. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd 

Marszałkowski/  SZGiM do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że 

złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem mnie do Projektu. 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie 

miała wpływu na zakwalifikowanie do Projektu. 

11. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych. 

12. Upoważniam SZGiM 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 konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to 

nie pozwalają, nie będę mógł wziąć udziału w Projekcie. 

14. Przyjmuję do wiadomości, iż Projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania 

przez SZGiM dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO WŚ na lata 

2014-2020.  

15. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam 

jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Urzędów Gmin SZGiM z tytułu należności 

podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku 

posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec SZGiM, moje zgłoszenie 

zostanie wykluczone z udziału w Projekcie. 

16. Oświadczam, że zapewnię ciągłość pracy instalacji kolektorów słonecznych i ogniw 

fotowoltaicznych. 
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17. Przyjmuję do wiadomości, że nazwa projektu może ulec zmianie po okresie naboru. Wyrażam zgodę 

na ewentualną zmianę nazwy projektu. 

Jednocześnie Deklaruję, że po podpisaniu przez SZGiM umowy o dofinansowanie Projektu 

zobowiązuję się do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w Projekcie z SZGiM, dotyczącej ustalenia 

wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

  niezwłocznego złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez SZGiM 

i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji Projektu. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłat w podanych terminach i w określonej 

wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie i rozwiązaniem 

ewentualnych umowy/umów; 

Niniejsza Deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego Projektu 

zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie, jak i w przypadku jego realizacji. 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

 

………………………………… 

czytelny podpis 

………………………………… 

czytelny podpis 

………………………………… 

czytelny podpis 

 
  

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

 

Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu wnioskodawców (sugerujemy podanie więcej niż jednej 

osoby): 

Imię i nazwisko ………………………………........…………………………..….………………………........................ 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko …………………………........…………………………..….……………………………........................ 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………….. 

 

Wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki: 

 Ankietę 

 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 

 Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego fazie budowy 

 Oświadczenie dot. wymiany pokrycia dachowego (eternitu) 

 Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby 

działalności gospodarczej 

 Zdjęcie miejsca inwestycji oraz pomieszczenia wyznaczonego do montażu zasobnika/inwertera 

zobowiązuję się przesłać mailem na adres szgim@semperpower.pl do dnia 15.09.2017 r. 

 Zaświadczenie z kurii  


