
.……, dnia ……..……  2016r.

DEKLARACJA
dotycząca 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  uczestnictwa  w  projekcie  pn.  „Odnawialne  źródła  energii  w  Gminie  Werbkowice”

polegającym na zakupie i  montażu  instalacji  kolektorów słonecznych na/w budynku mieszkalnym/części

mieszkalnej budynku mieszanego1 stanowiącym moją własność, współwłasność i położonym na działce o nr

ewid.  ………….................…  obręb  ……………..………………  pod  adresem  …………....

…………………………….

Oświadczam, iż budynek, na i w którym planowany jest montaż instalacji kolektorów słonecznych
jest moją własnością/współwłasnością  na podstawie aktu własności ziemi/ księgi wieczystej/ postanowienia
Sądu/ innego dokumentu2, tj. ………………………………………………..…
…………………………………….………….

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2023 r. w sposób umożliwiający
montaż  i użytkowanie instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej na cele
mieszkaniowe. 

Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych na i w
mojej nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Werbkowice. Oświadczam, iż godzę się na
to,  że  przez  pięć  lat  po  wykonaniu  zadania  instalacja  kolektorów słonecznych będzie  własnością  Gminy
Werbkowice,  a  po  zakończeniu  trwałości  projektu  zostanie  mi  przekazana  w sposób ustalony w terminie
późniejszym przez obie strony.

Realizację zadania planuje się na lata 2016 - 2018. Projekt będzie współfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Mając na uwadze fakt,  iż
szacunkowy orientacyjny  koszt  montażu  instalacji  kolektorów  słonecznych  (w  tym  koszty  dokumentacji
projektowej  i  audytu)  na  mojej  posesji  wyniesie  około  ...................................  zł3 brutto  deklaruję
partycypację w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i montażu kolektorów słonecznych wraz
z kompletnym osprzętem na/w budynku mieszkalnym/części mieszkalnej budynku mieszanego (w tym koszty
dokumentacji  projektowej  i  audytu)  w wysokości  ok.  ..................................  zł4 brutto.  Przyjmuję  do
wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po
procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy Projektu.

Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy z
Gminą  Werbkowice  dotyczącej  użyczenia  nieruchomości  oraz  umowy  dotyczącej  ustalenia  wzajemnych
zobowiązań  stron  pod  względem  organizacyjnym  i  finansowym  w  celu  montażu  instalacji  kolektorów
słonecznych.

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia
osoby zastępującej mnie w realizacji zadania.

……………………………………………………………………………
(data  i podpis właściciela)

1 Właściwe zaznaczyć (podkreślić).
2
 Właściwe zaznaczyć (podkreślić).

3 Należy wpisać orientacyjny koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z „Tabelą 1. Szacunkowe koszty kolektorów słonecznych
(zestawów solarnych)” odnosząc się do kolumny 2 „Szacunkowy koszt brutto zamontowania instalacji solarnej (w zł.)”, jednocześnie mając na
uwadze ilość osób zamieszkałych we wskazanym do inwestycji budynku mieszkalnym (kolumna 1 „Zestaw solarny dla”).
4 Należy  wpisać  łączny  koszt  inwestycji  dla  uczestnika  (zgodnie  z  kolumną  10  „Łączny  koszt  uczestnika  projektu  (w  zł)”)  z  „Tabeli  1
Szacunkowe koszty kolektorów słonecznych (zestawów solarnych)” odnosząc się jednocześnie do ilości osób zamieszkałych we wskazanym do
inwestycji budynku mieszkalnym (kolumna 1 „Zestaw solarny dla”).
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Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am  się  z  „Regulamin  naboru  wniosków  w  ramach  projektów  z  zakresu

odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016
–2018” i akceptuję jego warunki.

2. W  budynku  nie  jest  prowadzona  działalność  gospodarcza  ani  działalność  rolnicza  oraz,  że
instalacja  kolektorów  słonecznych  będzie  wykorzystywana  tylko  i  wyłącznie  na  cele
mieszkaniowe.

3. Powierzchnia  użytkowa  budynku  mieszkalnego/części  mieszkalnej  budynku  mieszanego,  jest
zgodna z załącznikiem nr 1 do Deklaracji.

4. Budynek mieszkalny/mieszany na którego dachu ma być zamontowana instalacja solarna nie jest
pokryty eternitem.

5. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym opłat za zagospodarowanie
odpadów  komunalnych   oraz wywiązałem/am  się  z  obowiązku  wykonania  przyłączy
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (dane będą weryfikowane na dzień złożenia ankiety oraz
na dzień podpisania umowy).

6. Ilość osób wykazana w załączniku nr 1 do deklaracji, jest zgodna z ilością osób wskazanych na
podstawie  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  zagospodarowania  odpadów komunalnych  (tzw.
deklaracji  śmieciowej) (dane  będą  weryfikowane  na  dzień  złożenia  ankiety  oraz  na  dzień
podpisania umowy).

……………………………………………………………………………
(data  i podpis właściciela)

Zobowiązuję się do:

1. W dniu  złożenia  deklaracji  uiścić  opłatę  na  uzyskanie  opinii  o  możliwości  wykonania  instalacji
solarnej na wskazanym przeze minie budynku  w wysokości 80,00 zł, a  kserokopię dowodu wpłaty
należy dołączyć do deklaracji.

2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii o możliwości wykonania instalacji na wskazanym przez właściciela
lub  współwłaściciela  budynku  (opinia  zostanie  wydana  przez  audytora  bezpośrednio  po
przeprowadzeniu  czynności  sprawdzających  możliwość  instalacji  solarnej),  zobowiązuję  się  w
terminie  2  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  opinii  dokonać  wpłaty  na  poczet  wykonania
dokumentacji  projektowej  instalacji  solarnej  oraz  w  tym  samym terminie  dostarczyć  do  Urzędu
Gminy kserokopię potwierdzenia dokonania powyższej wpłaty, w wysokości wskazanej przez Urząd
Gminy.

3. Po  wykonaniu  dokumentacji  technicznej  instalacji  solarnej,  podpisać  umowę  użyczenia
nieruchomości  oraz  umowę  dotyczącą  ustalenia  wzajemnych  zobowiązań  stron  pod  względem
organizacyjnym  i  finansowym. Podpisując  umowę  będę  zobowiązany/a  do  uiszczenia  kosztów
partycypacji  w projekcie  (tj.  wkładu  własnego w postaci:  15  % kosztów kwalifikowalnych  netto
instalacji, Podatek VAT od kosztów netto wykonania instalacji solarnej, Podatek VAT od wpłaty i od
kosztów  VAT  (podatek  do  odprowadzenia  do  Urzędu  Skarbowego)  oraz  innych  koszów
niekwalifikowalnych  wskazanych  w Rozdziale „III.  SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE  O
PROJEKCIE” niniejszego  Regulaminu).  Wpłaty   dokonam w  terminie  7 dni  roboczych  od  daty
podpisania umowy. Kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty dostarczę do Urzędu Gminy w tym
samym terminie.

……………………………………………………………………………
(data  i podpis właściciela)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Werbkowice moich danych osobowych zawartych w deklaracji
i załączniku nr 1 na potrzeby realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – tj.  Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.).  Zostałem/am poinformowany/a,  że podanie
przeze  mnie danych osobowych jest  dobrowolne oraz że  przysługuje mi prawo dostępu  do treści  swoich
danych oraz ich poprawiania.

……………………………………………………………………………
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(data  i podpis właściciela)

Do deklaracji dołączam następujące załączniki:

1. Załącznik  nr  1  do  Deklaracji  -  ankieta  dotycząca  danych  o  budynku  niezbędnych  do  realizacji
projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

2. Aktualną mapę zasadniczą w skali 1 : 1000 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
dotyczącą działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny/mieszany na/w którym ma zostać
zamontowana instalacja solarna.

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wydanie opinii o możliwości wykonania instalacji solarnej.
4. Pełnomocnictwo (należy złożyć w przypadku gdy nieruchomość należy do 2 lub więcej osób – współwłaścicieli, lub

właściciel nie może osobiście złożyć oświadczeń woli/ kompletu dokumentów aplikacyjnych)*.
5. Decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku (należy złożyć w sytuacji gdy budynek został przystosowany

z budynku gospodarczego na mieszkalny)*.

6.  Inne  …………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………
(data  i podpis właściciela)

*Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.
*Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.
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