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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

zakupu i instalacji kolektorów słonecznych/ogniw fotowoltaicznych/pomp gruntowych ciepła na 

potrzeby własne 
 

Ja, niżej podpisany/a 

Nazwisko _____________________________________ Imię ________________________________ 

(drukowanymi literami)    (drukowanymi literami) 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ___________________ wydanym przez ______________  

zamieszkały/a w miejscowości _______________________________________ kod pocztowy _______ 

(drukowanymi literami 

ulica __________________________________ numer domu ______ nr mieszkania ____ nr PESEL _________, 

(drukowanymi literami) 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne.  

Oświadczam, iż nieruchomość, na której będzie realizowany projekt jest moją własnością, przedmiotem 

dzierżawy lub innego tytułu prawnego1 ( ………………………….. )2. Na tej podstawie mam prawo do 

dysponowania nią na dzień składania kwestionariusza i do dnia 31.12.2020 roku w sposób umożliwiający instalację 

i utrzymanie wykonanej instalacji służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej/ wytwarzania energii 

elektrycznej3.  

Mam świadomość i zgadzam się na to, że projekt będzie realizowany przez Gminę Juchnowiec 

Kościelny pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013.  

Wyrażam zgodę na realizację projektu (montażu instalacji OZE) na nieruchomości przez wykonawcę 

wybranego przez Gminę Juchnowiec Kościelny. Oświadczam, że godzę się na to, że przez pięć lat po wykonaniu                 

i rozliczeniu projektu instalacja będzie własnością Gminy Juchnowiec Kościelny użyczoną właścicielowi posesji,        

a po pięciu latach zobowiązuję się do jej przejęcia. Zgadzam się, żeby instalacja została wykonana w 2015 roku, w 

terminie wskazanym przez wykonawcę.  

Jednocześnie oświadczam, że na wezwanie Gminy Juchnowiec Kościelny zobowiązuję się do wpłacenia 

wkładu własnego w kwocie: 3 724,89 zł/  4 142,06 zł/  5 052,24 zł/ (wkład własny kolektory) 6 475,39 zł/ 

8 142,05 zł (wkład własny ogniwa) 15 307,86 zł (wkład własny pompa gruntowa ciepła)4 na wskazane konto 

Gminy Juchnowiec Kościelny.  

Przyjmuję do wiadomości następujące fakty: 

 kwota wkładu własnego może ulec zmianie w wyniku zmiany wielkości dofinasowania projektu;  

 do projektu przyjęto kalkulowany koszt zestawu OZE określony na stronie 1 kwestionariusza 

zgłoszeniowego; 

 przed podpisaniem przez Gminę Juchnowiec Kościelny umowy na realizację projektu każdy uczestnik 

projektu będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w terminie określonym przez Gminę 

Juchnowiec Kościelny i zawarcia umowy udziału w projekcie oraz użyczenia części nieruchomości 

nieodpłatnie na potrzeby realizacji projektu z Gminą Juchnowiec Kościelny; 

 dane zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym stanowią integralną część deklaracji; 

 oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na 

potrzeby realizowanego projektu. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Juchnowiec 

Kościelny. 

 

Miejscowość, data       Czytelny podpis  

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

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić, pozostawić właściwą 
2 Nazwa formy własności, wpisać 
3 Niewłaściwe skreślić 
4Niepotrzebne kwoty skreślić 


