
 

Deklaracja 

 udziału w projekcie w ramach Działania 3.1. RPO WP  Rozwój OZE zwi ązanym                
z dofinansowaniem  zakupu i monta żu  instalacji odnawialnych źródeł energii  

w Gminie Miejskiej Dynów 

1. Ja niżej podpisany ……………………………..………………………. .zam…………………………… 

……………… ……………… deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania instalacji odnawialnych 

źródeł energii  w gospodarstwie domowym, planowanym do realizacji przez Gminę Miejską Dynów. w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  

Działania 3.1. „ROZWÓJ OZE”    

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / 

współwłaścicielem ( lub inna forma prawna dysponowania nieruchomością - podać)…………………  

nieruchomości położonej w …………….……..……..………… (miejscowość) nr działki: ……………..…… 

obręb: ……….………... dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr: ………………………….….... w 

Sądzie Rejonowym w…………………………………………. 

3. Upoważniam Gminę Miejska Dynów do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją na nieruchomości deklarowanej w 

pkt 2, zgłoszoną  niniejszą deklaracją do udziału w projekcie OZE, t.j: ( podkreślić  deklarowane) : 

- instalacja  kolektorów słonecznych, 

- instalacja fotowoltaiki, 

-kotły na biomasę, 

- pompy ciepła, 

4. Dla celów uczestnictwa w projekcie j.w. przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. 

nieruchomości Gminie Miejskiej Dynów na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia na okres co 

najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu ( od zatwierdzenia końcowego wniosku  Gminy Miejskiej w 

Dynowie o płatność przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie )  Wielkość przekazywanej nieruchomości 

zostanie  określona w odrębnej umowie  użyczenia, po opracowaniu projektu technicznego i określeniu 

niezbędnych wielkości budynków i ewentualnej odległości gruntu potrzebnego do montażu instalacji). 

5. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat 

po zakończeniu realizacji projektu wykonanej instalacji OZE.  

6. Zobowiązuje się  również do utrzymywania na powyższej nieruchomości, oznaczenia (ologowania) o 

sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na 

lata 2014-2020 w czasie realizacji  zadania oraz przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji. 

7.  Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………. .  

8. Na etapie  weryfikacji technicznej budynku zobowiązuję się do wypełnienia i podpisania ankiety ustalającej 

możliwości oraz warunki lokalizacji i doboru wnioskowanych  instalacji OZE.  

9. Oświadczam, iż energia wytworzona przez projektowane  instalacje OZE podkreślić  właściwe a) lub b)  

poniżej):  

a) będzie zużywana wyłącznie  na potrzeby własne gospodarstwa domowego ( zasilać budynki : mieszkalny 

i gospodarcze użytkowane przez gospodarstwo domowe, 

 b) będzie  wykorzystywana  również do celów związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz 

rolniczej. 



 

10. Zobowiązuję się do przystąpienia do programu i poniesienia następujących kosztów: 

1)  16% kosztów kwalifikowanych instalacji na mojej nieruchomości – kwoty netto kosztów zakupu                   

i montażu instalacji OZE, 

2)  w całości podatek od towarów i usług – VAT od całej wartości urządzeń  i ich montażu tj.  8% VAT na 

budynku mieszkalnym lub 23% VAT na obiekcie gospodarczym lub gruncie, 

3) Koszt weryfikacji technicznej ( t.j. sprawdzenia możliwości i opłacalności  montowania  instalacji  na 

moim budynku)  oraz koszt  opracowania dokumentacji technicznej.  

11. Przyjmuję do wiadomości, iż montaż  instalacji OZE na moim budynku  może pociągać za sobą dodatkowe 

koszty niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. druga wężownica w zasobniku, 

grzałka elektryczna, nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie materiału lub 

konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), oraz w całości zobowiązuję się je ponieść. 

12. Zobowiązuję się do udostępnienia nieruchomości określonej w pkt 1 przedstawicielom Gminy Miejskiej 

Dynów oraz wykonawcom dla celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji oraz serwisowania 

urządzeń objętych projektem. 

13.  Na pokrycie kosztów  weryfikacji technicznej (audytu) oraz opracowanie projektu technicznego deklarowanej  

do wniosku instalacji  dokonam wpłaty  165 zł   (słownie: sto  sześćdziesiąt  pięć złotych ) –( 82,50 zł – koszt 

weryfikacji technicznej + 82,50 zł koszt dokumentacji technicznej)   

    Rachunek Gminy Miejskiej Dynów w  Banku Spółdzielczym w Dynowie, Nr  17 9093 0007 2001 0000 0781 

0002       W tytule: 

Imię i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 
Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) 
Cel- ( wpisać rodzaj instalacji OZE) 
 

14. Akceptuję warunki uczestnictwa w projekcie t.j.  

-że  opłata za weryfikacj ę techniczn ą budynku ( 82,50 zł )  nie  b ędzie podlega ć zwrotowi  po jej  

wykonaniu przez projektanta, również w przypadku  negatywnej opinii t.j. stwierdzeniu braku możliwości  

instalowania OZE, 

- opłata za projekt techniczny ( 82,50 zł) będzie zwracana tylko w przypadkach, gdy projektant stwierdzi brak  

możliwości technicznych  montażu instalacji OZE na  nieruchomości.  

-– opłata za opracowanie dokumentacji technicznej  nie podlega zwrotowi również w przypadku nie 

uzyskania dofinansowania projektu przez Gminę.  

15. Do niniejszej deklaracji dołączam  potwierdzenie wpłaty kwoty 165 zł.  

16. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Miejską Dynów niezwłocznie 

podpiszę umowy:  umow ę użyczenia oraz umow ę dotycz ącą zobowi ązań organizacyjnych i 

finansowych  zwi ązanych z monta żem i  eksploatacj ą   zestawu instalacji OZE na mojej 

nieruchomo ści .  

 Do w/w umów przedłożę dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

17.  Oświadczam, że akceptuję zapisy umowy użyczenia, z którymi  zapoznałem się przed podpisaniem 

niniejszej deklaracji.  

18. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy warunki techniczne mojego budynku (konstrukcja i stan 



 

techniczny dachu)  lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające  instalację urządzenia, lub w przypadku 

wystąpienia innych przyczyn po mojej stronie i  nie będę mógł wziąć udziału w programie dofinasowania 

OZE - nie będę z tego tytułu miał żadnych roszczeń wobec Gminy Miejskiej Dynów. 

19. Przyjmuję do wiadomości, i nie wnoszę uwag do założeń, że o umieszczeniu na liście chętnych do udziału w 

programie będzie decydować kolejność złożenia deklaracji tj. data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

Dodatkowym kryterium uczestnictwa w programie będzie pozytywny wynik weryfikacji technicznej budynku 

przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji instalacji przez osoby upoważnione przez Burmistrza 

Miasta.  Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie w trakcie 

rozpoznania (weryfikacji)   przeprowadzonego  w miejscu planowanej realizacji zadania. 

20. Potwierdzam, że mam świadomość i wiedzę, że projekt będzie realizowany przez  Gminę Miejska Dynów 

wyłącznie w przypadku otrzymania przez nią  dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 

21. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. 

Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje 

mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

22. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców” i zawartymi w 

nim dodatkowymi kryteriami uczestnictwa w projekcie, akceptuję je i nie wnoszę uwag do w/w Regulaminu. 

 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

……………………………… 

Czytelny podpis 

……………………………… 

Czytelny podpis 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………….…………… 

miejscowość i data 

………………….…………… 

miejscowość i data 

………………….……………….. 

miejscowość i data 

 

Dane kontaktowe: nr tel…………………………………………………….. email…………………………………….. 

Dokumentacja wymagana obligatoryjnie do dnia 19 sie rpnia 2016 r. 

1. Deklaracja udziału w projekcie  

2. Potwierdzenie wpłaty   kwoty 165 zł. ( 82,50  zł we ryfikacja  + projekt 82,50 zł).  

 

3. Umowa u życzenia nieruchomo ści – do zapoznania si ę  

 


