DEKLARACJA
dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji:
□ kolektorów słonecznych*

□
□

instalacji fotowoltaicznej*
pomp ciepła*

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….………
zamieszkały/a w ……………………………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym
seria/nr …………………………..……………wydanym przez ………………………………………………….…..,
nr PESEL …………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji
kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych/pompy ciepła* na/w stanowiącym moją własność budynku
mieszkalnym położonym na działce nr ……………………. w miejscowości ………………………………… .
Oświadczam, iż budynek, na którym planowany jest montaż instalacji jest moją własnością na podstawie
(Aktu własności ziemi/Księgi Wieczystej/Postanowienia Sądu) ………………………….………………..……
Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim w sposób umożliwiający instalację i utrzymanie systemu
kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody użytkowej/ instalacji fotowoltaicznej/pomp ciepła.
Oświadczam, iż w budynku przeznaczonym do montażu instalacji nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany przez Gminę
Ciechanowiec jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy.
Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż instalacji solarnej/fotowoltaicznej/pomp ciepła) na mojej
nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Ciechanowiec. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez
pięć lat po wykonaniu instalacja będzie własnością Gminy Ciechanowiec, a po zakończeniu trwałości projektu
zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony.
Realizację zadania planuje się na lata 2018-2019. Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych
pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Jednocześnie deklaruję uczestnictwo w kosztach instalacji solarnej/fotowoltaicznej/pompy ciepła w wysokości:
15% kosztów kwalifikowalnych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych, 100% kosztów opracowania
indywidualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opłacenie należnego podatku do Urzędu
Skarbowego.
Jednocześnie deklaruję, że w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę
Ciechanowiec zobowiązany będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej z Gminą
Ciechanowiec dotyczącej użyczenia instalacji solarnej/fotowoltaicznej/pomp ciepła, określenia kwoty udziału
finansowego Właściciela oraz innych obowiązków Stron.
Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby
zastępującej mnie w realizacji zadania.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ciechanowiec
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę instalacji kolektorów słonecznych/instalacji
fotowoltaicznych/pomp ciepła.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę instalacji kolektorów
słonecznych/instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła.
5.Niezbędnym załącznikiem do deklaracji jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
* zaznaczyć wybrane

……………………………………………………………
(data i czytelny podpis właściciela/współwłaściciela)

