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

(imię i nazwisko)                                                                                                                                (miejscowość, data) 

………………………………………………………. 
(adres zamieszkania)  

………………………………………………………. 
(nr dow. osobistego)  

………………………………………………………. 
(PESEL)  

………………………………………………………. 
(tel. kontaktowy) 

 

Wójt Gminy Susiec 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany……………………………………. deklaruję uczestnictwo w projekcie pt. 

(imię i nazwisko) 

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Susiec, poprzez wykorzystanie energii 
słonecznej” planowanym do realizacji przez Gminę Susiec w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego 

za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że 

jestem właścicielem / współwłaścicielem* nieruchomości położonej w……………………. 

                                                                                                                                                                  (miejscowość) 

nr działki:  ............................  obręb:  .......................  dla której prowadzona jest Księga 
Wieczysta nr:  ...................... w Sądzie Rejonowym w ………………………………………. 

2. Oświadczam/oświadczamy*, że: 

2.1. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Susiec 

dla celów uczestnictwa w projekcie „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie 

gminy Susiec poprzez wykorzystanie energii ze słońca.” polegającym na montażu 

w budynku mieszkalnym: 

a) instalacji solarnej z kolektorami do wytwarzania cieplej wody użytkowej ** 

b) instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej ** 

Powyższe prawo przekazywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia 

na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

2.2. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: …………… i jest zgodna 

z liczbą osób zameldowanych w danym budynku. 
(potwierdzenie z pieczątką)

                     
*   niewłaściwe skreślić 
** wstaw znak X w przypadku wyboru 



2.3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez 

okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz 

umieszczonego oznaczenia (logotypów) lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 4.1 Energia przyjazna środowisku. 

2.4. W budynku, korzystającym z instalacji solarnej nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza, a w przypadku instalacji fotowoltaicznej nieruchomość nie jest 

wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej a budynki, na których 

miałaby być zamontowana instalacja nie są związane z prowadzeniem działalności 

rolniczej lub agroturystycznej. 

2.5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w losowaniu, przeprowadzonym w celu wyłonienia 

grupy osób, dla których zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizacji projektu. 

Losowanie zostanie przeprowadzone w przypadku większej liczby chętnych niż 

posiadane środki na realizacji zadania. 

2.6. Deklaruję wnieść wkład finansowy na wyznaczone konto bankowe w wysokości i na 

zasadach określonych w projekcie. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 10% 

wartości instalacji i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym 

obiekcie. Pozostała część inwestycji sfinansowana zostanie ze środków Gminy Susiec 

i Unii Europejskiej. 

2.7. Na koniec 2015 roku nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy 

Susiec (podatki, opłaty za wodę, kanalizację, czynsze dzierżawne i najmu, udział we 

wspólnych przedsięwzięciach itp.). 

2.8. 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, ze podanie 

przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, ze przysługuje mi prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1182 

z późn. zm.). 

2.9. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z regulaminem przedstawionym przez Wójta Gminy 

Susiec w zakresie wstępnych kosztów zakupu i wykonania instalacji w tym jego 

finansowania. 

 

 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
(czytelny podpis właściciela / wszystkich 

            współwłaścicieli budynku) 


