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………………….……………….. 
miejscowość i data 

 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu: ……………………………………………………… 

Adres do korespondencji :............................................................................................................................ 

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

Telefon: …………………………………….. Adres e-mail:………………..……………………………… 

 

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie 

- pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja”  

planowanego do realizacji przez Gminę Brzeziny  

w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

 

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

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

zameldowany/a (dotyczy, jeśli adres jest inny od miejsca zamieszkania)…………………….....…………………….,  

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

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

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

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

zameldowany/a (dotyczy, jeśli adres jest inny od miejsca zamieszkania)……………………………………………..,  

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

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

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

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

zameldowany/a (dotyczy, jeśli adres jest inny od miejsca zamieszkania)……………………… ……………………..,  

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

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

deklaruję udział w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł 

energii na potrzeby budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Brzeziny  

Wybrany przeze mnie rodzaj instalacji (proszę zaznaczyć): 

 wyłącznie instalację fotowoltaiczną; 

lub 

 wyłącznie instalację kotła na biomasę. 
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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 rekrutacji i udziału w projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii w 

Gminie Brzeziny – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 i akceptuję jego treść; 

2. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem 

mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie 

Gminy Brzeziny tj.  

 

działka nr ewidencyjny …............................. położona w miejscowości …...................................... pod  

 

adresem ….................................................................................. na podstawie (właściwe proszę zaznaczyć): 

 

- własności/współwłasności nr księgi wieczystej: ……………………………………………..……...... 

 

- inny rodzaj (wpisać jaki i podać numer dokumentu) ............................................................................. 

 

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

 

Na tej podstawie posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością co najmniej do dnia 

31.12.2028 r. w sposób umożliwiający montaż i użytkowanie instalacji, której efekty będą 

wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.  

3. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Gminie Brzeziny dla celów 

procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz jego 

realizacji, w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Brzeziny powyższe prawo 

przekazywane jest na czas określony zgodnie z zapisami umowy użyczenia, która stanowi załącznik 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Przy czym wielkość przekazywanej 

nieruchomości to niezbędna część dachu, elewacji lub gruntu oraz część wewnętrzna budynku 

mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania planowanej w ramach projektu instalacji i 

jej prawidłowego funkcjonowania. 

4. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja w 

ramach niniejszego projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: …………….. i taką liczbę 

mieszkańców należy uwzględnić przy doborze parametrów instalacji. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że z możliwości udziału w projekcie wyklucza się budynki, w których 

prowadzona jest albo zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność rolnicza lub działalność 

agroturystyczna. Jedynym odstępstwem jest posiadanie odrębnego licznika energii elektrycznej i 

odrębnej umowy na dostawy energii dla ww. działalności. 

6. Budynek mieszkalny posiada wewnętrzną sprawną instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej 

wody oraz dobry stan techniczny planowanego miejsca montażu instalacji oraz wolną powierzchnię 

wewnątrz budynku, umożliwiającą montaż urządzeń, m.in. takich, jak kocioł z zasobnikiem, inwerter 

(w zależności od rodzaju instalacji). A w przypadku, gdy któryś z warunków niniejszego punktu nie 

jest spełniony, zobowiązuję się do ich zapewnienia przed planowanym terminem montażu instalacji w 

ramach projektu. 

7. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 do 15% kosztów kwalifikowanych projektu (koszty netto); 

 wartość podatku VAT; 
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 wszystkich niezbędnych kosztów niekwalifikowanych (tj. niezbędnych do realizacji projektu lecz 

wykraczających poza katalog kosztów kwalifikowanych narzucony przez IOK, przez co nie 

podlegających refundacji w ramach projektu)  

Ponadto zobowiązuję się do pokrycia: 

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

(np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji); 

 w razie ich wystąpienia - całości dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych 

z niestandardowymi warunkami realizacji instalacji (np. nietypowe wpięcia do istniejącej 

instalacji, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących 

instalacji oraz inne nieprzewidziane na etapie planowania i realizacji montażu instalacji), 

i mam świadomość, że ostateczne warunki dotyczące rozliczeń finansowych zawarte będą w umowie 

wewnątrzprojektowej. 

Mam świadomość, że wysokość mojej partycypacji w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona 

po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Brzeziny 

natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie 

dokonane najpóźniej po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK. 

8. Upoważniam Gminę Brzeziny do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

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

Brzeziny do prawidłowej procedury aplikowania o środki, późniejszej realizacji oraz rozliczania 

projektu. 

10. Jestem świadomy, że złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem mnie do projektu; 

11. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Brzeziny oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji, jej rozruchu i przeglądów urządzeń objętych projektem. 

12. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonane 

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz 

oceny wykonawcy. 

13. Wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 

5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego 

oznaczenia (oznaczenia logotypami) lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

14. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo 

ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału 

w projekcie. 

15. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania 

z IOK umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO woj. łódzkiego na lata 2014-

2020 oraz otrzymania przez Gminę Brzeziny dofinansowania na jego realizację. 

16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Brzeziny moich danych osobowych, zawartych w 

przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 

związanej z przystąpieniem do projektu, jego realizacją, trwałością 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 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym 
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RODO. 

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

jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Brzeziny z tytułu 

należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do 

dnia 31.12.2019r.). A w przypadku, gdy zaległości takie istnieją, zobowiązuję się do ich uregulowania 

w ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych do projektu (przy czym dzień ich 

złożenia stanowi pierwszy dzień terminu) i przyjmuję do wiadomości, że w przeciwnym razie, moje 

zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie. 

 

Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Brzeziny z IOK umowy o dofinansowanie 

projektu na jego realizację, zobowiązuję się na wezwanie Gminy do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy wewnątrzprojektowej z Gminą Brzeziny dotyczącej ustalenia 

wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

 dokonania wpłaty wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę i na wskazane konto 

a płatności tej dokonam wg warunków zawartych w umowie wwnątrzprojektowej. Przyjmuję 

do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie i w określonej 

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

rozwiązaniem umowy/umów; 

 oraz złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Brzeziny 

i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu. 

 

Natomiast w trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia 

końcowego wniosku o płatność zobowiązuję się przede wszystkim do: 

 wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego; 

 właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami 

technicznymi oraz wytycznymi producenta urządzeń i wykonawcy realizującego instalację; 

 niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Brzeziny 

 do postępowania wg wytycznych wykonawcy w zakresie eksploatacji instalacji, określonych w 

instrukcji eksploatacji, którą otrzymam po zakończeniu montażu. 

Czytelne podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wg 

kolejności wpisanej w nagłówku deklaracji: 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

  

 
Wraz z deklaracją zgłoszeniową do udziału w projekcie składam następujące załączniki*: 

 Załącznik nr 1 - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub kotłów na biomasę 

 Umowa użyczenia (2 egzemplarze - oryginały). 

  
        *- właściwe proszę zaznaczyć                                                                                                                                         


