
 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE OZE 

 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 ......................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a w 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

(miejscowość, kod ulica, nr domu adres na którym ma być zamontowana instalacja OZE) 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu własności/ współwłasności/ najmu 

zlokalizowanej na: nr. działki .....................................  obręb ...…………………………………

podstawie księgi wieczystej / aktu notarialnego / postanowienia sądowego / umowy najmu 

nr  .................................................................................................................................................. 

deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji 

odnawialnych źródeł energii na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego 

posiadam tytuł prawny. 

Gminie oddaję do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość w celu realizacji projektu, który 

będzie realizowany w przypadku otrzymania przez Gminę wsparcia finansowego ze środków 

zewnętrznych opartych na Funduszach Unijnych lub funduszach innych Partnerów UE. 

Niniejszym zobowiązuję się do poniesienia kosztów budowy kompletnej instalacji: 

 pompy ciepła, 

 fotowoltaicznej, 

 kotła na pellet, 

 kolektorów słonecznych, 

na budynku mieszkalnym w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków 

własnych przy realizacji Projektu oraz poniesienia ewentualnych innych kosztów, które będą 

niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (np. modernizacja instalacji elektrycznej, 

wzmocnienie konstrukcji dachu itp.)  



Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia udziału własnego w kwocie określonej 

w umowie na wskazane przez Gminę konto bankowe, w celu realizacji Projektu oraz podpisania 

umowy uczestnictwa w Projekcie dotyczącym budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych 

osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922). 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i posiadam prawo do użytkowania budynku. 

2) W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna. 

3) W budynku nie jest zamontowana pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, kocioł na pellet, 

kolektory słoneczne. 

4) w przypadku nieotrzymania dofinansowania przez Gminę dla powyższego zadania 

i w konsekwencji braku realizacji operacji nie będę dochodzić jakiegokolwiek 

odszkodowania z tytułu niezrealizowanego projektu oraz żądać zwrotu poniesionych 

kosztów. 

 

……………………………………………… 

(data, miejscowość) (czytelny podpis) 


