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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

PROSIMY O CZYTELNE I DOKŁADNE  WYPEŁNIENIE  DEKLARACJI  
I ZAŁĄCZNIKÓW, KTÓRE DOTYCZĄ DANEJ SYTUACJI 

 

 
 
 

Deklaracja zgłoszeniowa 
do udziału w projekcie 

- „Odnawialne źródła energii 
w Gminie Skierniewice” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Pieczątka wpływu 

 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
Data i podpis osoby wydającej potwierdzenie 

 
 

 
 
…………………………… 
Nr w dzien. koresp. 

 
      Deklaracja pierwotna 

 
      Deklaracja ponowna,  po naborze w roku 2016 

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

                                                                                                       (imię i nazwisko) 
 

zamieszkały/a w ……………………………………………………….................………………………………………………………………..  
                                                                                              (miejscowość, kod, nr domu) 
 

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

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

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail…………………………………………………………………………… 

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

                                                                                                       (imię i nazwisko) 

 
zamieszkały/a w ……………………………………………………….................………………………………………………………………..  
                                                                                              (miejscowość, kod, nr domu) 

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

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

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail…………………………………………………………………………… 

                                                      
1
 W przypadku współwłasności należy wpisać dane wszystkich współwłaścicieli 
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3. Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………........…………………………..….………………………...................  
                                                                                                       (imię i nazwisko) 
 

zamieszkały/a w ……………………………………………………….................……………………………………………………………….. 
                                                                                              (miejscowość, kod, nr domu) 
 

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

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

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail…………………………………………………………………………… 

 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną: działka nr ewid.  ………………………….., 

obręb geodezyjny ……………………………………………………………………….., na podstawie: akt własności ziemi / księga 

wieczysta / akt notarialny / postanowienie sądu2 nr ……………………………………………………………………………………..   

-  deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice” 

polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na w/w nieruchomości,  na terenie Gminy Skierniewice.  

Projekt będzie realizowany  przez Gminę Skierniewice w przypadku otrzymania wsparcia finansowego  ze 

środków pochodzących  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania  IV.1. 

Odnawialne źródła energii , Poddziałania  IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia  kosztów zakupu i  montażu wybranych instalacji OZE tj.3 

 

 kolektory słoneczne na dachu budynku / elewacji wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich 

funkcjonowania, 

 

 kocioł na biomasę wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

 

w takiej części, w jakiej przewidziany będzie  udział środków własnych przy realizacji  projektu oraz kosztów 

opracowania  dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i nadzoru budowlanego. 

Wstępnie koszt ten został określony w wysokości wg taryfikatora kosztów poszczególnych instalacji (tj. 

w zależności od wielkości, rodzaju  instalacji). 

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85%  wartości poniesionych kosztów. 

Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania do niniejszego projektu, zobowiązuję się do zawarcia 

umowy uczestnictwa i wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę Skierniewice, 

wyodrębnione  konto bankowe, w celu realizacji projektu. 

 

 

                                                      
2
 Niewłaściwe skreślić 

3
 Zaznaczyć właściwe 
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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 naboru wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii 

w Gminie Skierniewice” planowanego do realizacji przez Gminę Skierniewice w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania IV.1.2 Odnawialne 

źródła energii  i akceptuję jego treść. 

2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Gminie Skierniewice dla celów 

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

realizacji, w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Skierniewice. Powyższe prawo 

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

niniejszej deklaracji. Wielkość przekazywanej nieruchomości to niezbędna część dachu lub elewacji oraz 

część wewnętrzna budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania planowanej w 

ramach projektu instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania. 

3. 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. 

4. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 do 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji; 

 kosztów podatku VAT  

 innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z zakupem i montażem 

wybranej instalacji, eksploatacją instalacji, ubezpieczeniem i serwisowaniem a także z kompletnym 

osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości.  

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

będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji); 

 w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi 

warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących 

instalacji. 

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

przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Skierniewice, 

natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie 

dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK. 

5. Deklaruję dokonanie wpłaty zaliczki na poczet projektu technicznego i weryfikacji lokalizacji w kwocie 

150zł za jeden projekt techniczny lub 300,00 zł za dwa projekty techniczne (na dzień złożenia 

dokumentów zgłoszeniowych) na konto wskazane w Regulaminie naboru zgłoszeń w ramach projektu 

planowanego do przygotowania przez Gminę Skierniewice z zakresu odnawialnych źródeł energii  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6. Upoważniam Gminę Skierniewice do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

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

7. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IOK/Gminę 

Skierniewice do prawidłowej procedury aplikowania o środki. 

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

z zakwalifikowaniem mnie do projektu; 

9. Przyjmuję do wiadomości, iż kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych będzie miała 
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wpływ na zakwalifikowanie do projektu, z uwzględnieniem wymogów określonych w Regulaminie oraz 

kryteriów narzuconych przez IOK. 

10. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Skierniewice oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i  serwisu urządzeń objętych projektem. 

11. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz oceny 

wykonawcy. 

12. Wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat 

zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz umieszczenie 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. 

13. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to nie 

pozwalają, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie. 

14. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania przez 

Gminę Skierniewice dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO WŁ na lata 

2014-2020. 

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do 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 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 922). 

16. Oświadczam, że posiadam rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………., na który 

ma być zwrócona kwota zaliczki w przypadku opisanym w punkcie III.9. Regulaminu. 

 

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

na jego realizację, zobowiązuję się do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Skierniewice, dotyczącej ustalenia 

wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

 dokonania wpłaty wkładu własnego w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Uczestnictwa 

w projekcie (dzień podpisania umowy stanowi pierwszy dzień terminu),na konto wskazane przez Gminę 

Skierniewice, a płatności tej dokonam jednorazowo w całości. Przyjmuję do wiadomości, że  

niedokonanie 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 Skierniewice  

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 (przewidywany termin to koniec 2024 roku) 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; 

 niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Skierniewice; 
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 przeprowadzania za pośrednictwem Gminy przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami 

określonymi w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca, oraz do ponoszenia wszelkich 

koszów związanych z eksploatacją instalacji, określonych w instrukcji eksploatacji, którą uczestnik 

otrzyma po zakończeniu montażu; 

 pokrycia wszelkich kosztów ponoszonych przez Gminę w okresie trwałości projektu, związanych  

z eksploatacją urządzeń, ich ubezpieczeniem i serwisowaniem. Koszty te będą wyliczane na 

podstawie faktycznie poniesionych wydatków; 

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

(np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji). 

 

Czytelne podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

 

 

………………………………… 
Czytelny podpis 

………………………………… 
Czytelny podpis 

………………………………… 
Czytelny podpis 

 
 

………………….……………….. 
data 

………………….……………….. 
data 

………………….……………….. 
 data 

 
 
 
Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki*: 

 Ankieta dotycząca zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, 

 Ankieta dotycząca zakupu i  instalacji kotłów na biomasę, 

 Umowa użyczenia (2 egzemplarze - oryginały), 

 Oświadczenie Nr 1, 

 Oświadczenie Nr 2 , 

 Dowód wpłaty zaliczki w wysokości 150,00 zł za jeden projekt techniczny, 

 Dowód wpłaty zaliczki w wysokości 300,00 zł za dwa projekty techniczne. 

 

 
 

  
*- właściwe proszę zaznaczyć  


