Perlejewo, dnia ……………..……... 2017 r.
…………………………………….
imię i nazwisko

………………………………….….
adres

………………………………….….

Gmina Perlejewo

tel. do kontaktu

Perlejewo 14
17-322 Perlejewo

…………………………………….
e-mail

DEKLARACJA
udziału w projekcie, którego realizacja planowana jest przez Gminę Perlejewo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………….….…………………..
Zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………..
Legitymujący się dowodem osobistym seria i Nr ……………………………………………….……………..
Wydanym przez ………………………………………………………………………………………………...
PESEL …………………………………………/ NIP………………………………………….

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na1:

□ zakupie i montażu kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
□ zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej
□ zakupie i montażu instalacji hybrydowej tj. instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli
fotowoltaicznych
na nieruchomości położonej w miejscowości ……………………………………………… Nr………………
Nr geodezyjny działki …………………….................., obręb geodezyjny ………………..………………….
Przewidywana lokalizacja kolektorów słonecznych:

□ na budynku mieszkalnym w którym zamontowana będzie instalacja
□ na dachu
□ na ścianie
□ na gruncie, wolnostojąca.
Przewidywana lokalizacja paneli fotowoltaicznych:

□ na dachu budynku mieszkalnego w którym zamontowana będzie instalacja
□ na gruncie, wolnostojąca
□ na innym budynku - ……………………………………………
1

w wybranym polu wstawić znak X – możliwy jest wybór tylko jednej opcji
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Oświadczam, iż:
 budynek/budynki na którym/których planowany jest montaż kolektorów słonecznych/instalacji
fotowoltaicznej jest moją własnością/współwłasnością* na podstawie aktu notarialnego/aktu
własności ziemi/księgi wieczystej Nr………………………../postanowienia Sądu/ innego dokumentu*,
tj.
…………………………………………………………….…………….………….…………….…….…
i będzie w moim zarządzaniu do końca trwałości projektu;
 w budynku mieszkalnym, do którego przeznaczona jest energia odnawialna (cieplna, elektryczna)
nie jest prowadzona działalność: gospodarcza/ agroturystyczna/rolnicza*;
 wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu kolektorów słonecznych/instalacji
fotowoltaicznej na mojej nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Perlejewo,
zgoda jest równoznaczna z prawem dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu;
 wyrażam zgodę na to, że przez 5 lat po zakończeniu projektu zainstalowane kolektory
słoneczne/instalacje fotowoltaiczne* będą własnością Gminy Perlejewo, użyczoną
właścicielowi/użytkownikowi posesji* a po zakończeniu trwałości projektu zostaną przekazane
właścicielowi/użytkownikowi posesji* w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie
strony;
 uzyskałem informację w zakresie zasad realizacji projektu w tym informację, że warunkiem
realizacji projektu jest pozyskanie dofinansowania przez Gminę Perlejewo;
 deklaruję niezwłoczne podpisanie umowy cywilno-prawnej z Gminą Perlejewo (po przyznaniu jej
dofinansowania) dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji kolektorów
słonecznych/instalacji fotowoltaicznej* oraz umowy określającej wysokość partycypacji w kosztach
montażu tej instalacji oraz innych obowiązków stron;
 gwarantuję wniesienie wkładu własnego w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych zakupu
i montażu instalacji oraz pokrycie 100% kosztów opracowania dokumentacji kosztorysowo –
projektowej;
 zostałem/am poinformowany, że złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie;
 wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Gminę Perlejewo moich danych osobowych zawartych
w deklaracji w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/. Zostałem/am poinformowany/a,
że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia;
 w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby zastępującej
mnie w realizacji zadania.
* niepotrzebne skreślić
Dodatkowe informacje związane z planowanym montażem instalacji:
- szacunkowa wartość kosztów zakupu i montażu instalacji solarnej to 12 tys. zł, instalacji fotowoltaicznej o mocy
3 kW - 18 tys. zł;
- w przypadku instalacji fotowoltaicznej, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie na własny koszt do
wyodrębnienia instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego z całej instalacji obsługującej gospodarstwo rolne lub
pomieszczenia w których prowadzona jest działalność gospodarcza (oddzielne opomiarowanie) gdyż
niedopuszczalne jest wykorzystywanie energii odnawialnej na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej lub
gospodarczej. Na właścicielu ciąży obowiązek wykazania iż energia wyprodukowana w instalacji OZE nie jest
zużywana na potrzeby prowadzonej działalności (rolniczej, gospodarczej);
- planowana realizacja projektu 2018 – 2019 r.
Proszę o dołączenie do deklaracji kopii tytułu prawnego do nieruchomości.

…………………………………………..
czytelny podpis
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