
 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
 „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Wojaszówka”  

Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie przygotowywanym przez Gminę Wojaszówka planowanym do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 
Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii).  
 
I. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI 

Miejscowość:  …………………………………………….… Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 
Numer działki: ……………………………………………… Numer domu: ………………………………………………………………………………… 

 
II. DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI /  

OSOBY POSIADAJĄCA PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ)1 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….  adres zam. ……………………………………………………………………………………… 

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez …………………………………………………………….          
PESEL …………………………………………………  Nr telefonu …………………………………………………….................................................................................... 
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. potwierdzony dokumentem (np. wyciąg 
z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu,  umowa najmu/dzierżawy/użyczenia ) 
…………………………………………….…………………………………………… 

2. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….  adres zam. ……………………………………………………………………………………… 
Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez …………………………………………………………….          
PESEL …………………………………………………  Nr telefonu …………………………………………………….................................................................................... 
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. potwierdzony dokumentem (np. wyciąg 
z księgi wieczystej; akt notarialny, postanowienie sądu,  umowa najmu/dzierżawy/użyczenia ) 
…………………………………………….…………………………………………… 

Uwaga: w przypadku większej liczby Wnioskodawców należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji 
 

III. WYBÓR RODZAJU INSTALACJI 

Uwaga: istnieje możliwość wyboru jednej instalacji wykorzystującej energię słoneczną oraz/lub 
jednej instalacji wykorzystującej energię biomasy (kocioł c.o.) lub geotermii (gruntowa pompa 
ciepła) 

Szacunkowy 
koszt wykonania 
brutto          [zł ] 

Deklaracja 
przez wpis 

TAK 

Energia  słoneczna  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kWp 13 000 – 14 800  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp 18 000 – 20 500  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp 23 000 – 26 100  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kWp, zbiornik 200 L, grzałka 2 kW 16 000 – 18 200  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp, zbiornik 300 L, grzałka 2 kW 21 000 – 23 900  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp, zbiornik 300 L, grzałka 2 kW 26 000 – 29 600  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp do pracy razem z pompą ciepła 32 000 – 36 400  

Kolektory słoneczne 3,0 kW, zbiornik 300 L 11 000 – 12 500  

Kolektory słoneczne 4,5 kW, zbiornik 300 L 12 000 – 13 600  

Energia z biomasy  

Kocioł na biomasę 15 kW 13 000 – 14 800  

Kocioł na biomasę 20 kW 14 000 – 15 900  

Kocioł na biomasę 25 kW 15 000 – 17 000  

Kocioł na biomasę 45 kW 18 000 – 20 500  

Energia geotermalna  

Gruntowa pompa ciepła moc 6 kW 35 000 – 38 900  

Gruntowa pompa ciepła moc 10 kW 43 000 – 48 900  

Gruntowa pompa ciepła moc 13 kW 50 000 – 56 900  

 
IV. OSOBA DO KONTAKTU  

Imię i nazwisko ………..………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Tel. ………………………………………………………………   Adres e-mail: ……………………………………………………………………… 
 

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/CÓW 
1. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy właścicielem nieruchomości / współwłaścicielem nieruchomości / posiadam/my prawo do 

dysponowania nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2024 roku potwierdzone w formie pisemnej.2  
2. Oświadczam/my, że członkiem mojego/naszego gospodarstwa domowego jest/nie3 jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą/rolniczą. 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić  



3. Oświadczam/my, że w budynku, w którym miałaby być zamontowana Instalacja jest/nie jest4 prowadzona działalność 
gospodarcza/działalność rolnicza. 

4. Wyrażam/my zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu przeprowadzenia Weryfikacji Technicznej. Potwierdzam/my 
dokonanie wpłaty na wykonanie Weryfikacji Technicznej budynku w kwocie 40 zł brutto na: Rachunek Firmy Eko-projekt s.c., 38 – 400 
Krosno, ul. Żeromskiego 43A, prowadzony przez Raiffeisen Polbank S.A. nr 91 1750 0012 0000 0000 2346 4608.  

Przyjmuję/my do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości 
uniemożliwi wykonanie Instalacji, udział w Projekcie będzie niemożliwy. Jestem/śmy świadomy/i, że opłata za wykonanie Weryfikacji 
Technicznej nie podlega zwrotowi. 

5. Wyrażam/my zgodę na bezpłatne użyczenie Gminie Wojaszówka powyższej nieruchomości w celu wykonania Instalacji w przypadku 
wyboru Projektu do dofinansowania na okres realizacji Projektu oraz przez 5 lat od zakończenia Projektu. 

6. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę podpiszę/my z Gminą Umowę uczestnictwa w Projekcie 
regulującą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy 
Gminą a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

7. Mam/my świadomość i wyrażam/my zgodę na to, że przez okres 5 lat od zakończenia Projektu właścicielem Instalacji wykonanej na 
mojej/naszej nieruchomości będzie Gmina.  

8. Wyrażam/my zgodę na podpisanie umowy przekazania przez Gminę prawa własności do wykonanej na mojej/naszej nieruchomości 
Instalacji po upływie 5 lat od zakończenia Projektu. 

9. Oświadczam/my, że pokryję/my 15 - 30% kosztów kwalifikowanych projektu i zobowiązuję/my się do wpłaty deklarowanej kwoty. 
10. Przyjmuję/my do wiadomości, iż realizacja Projektu może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z dostosowaniem 

instalacji elektrycznej i/lub wodnej i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji urządzeń nie będących w zakresie realizacji 
Projektu  oraz w całości zobowiązuję/my się je ponieść.  

11. Zobowiązuję/my się do wpłaty deklarowanej kwoty w dwóch ratach : pierwsza rata w wysokości połowy wkładu własnego po wyborze 
wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski) w terminie 14 dni od zawiadomienia, druga rata po 
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w  terminie  30  dni  od zawiadomienia. 

12. Przyjmuję/my do wiadomości, że niewpłacenie wymaganej kwoty w terminach określonych przez Gminę, wskazanych w punkcie powyżej, 
jest równoznaczne z wykluczeniem z realizacji projektu. 

13. Upoważniam/my Gminę do reprezentowania mnie/nas przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-
prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem. 

14. Przyjmuję/my do wiadomości, że realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w związku z tym nie mam/my 
prawa do roszczeń w stosunku do Gminy, jeżeli realizacja projektu nie dojdzie do skutku.  

15. Jednocześnie potwierdzam/my, iż zostałem/liśmy poinformowany/ni, że ilość instalacji, na które zostanie udzielone 
dofinansowanie jest ograniczona i że o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność złożenia  deklaracji  w  Urzędzie 
Gminy Wojaszówka. 

16. Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie/przez nas 
dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem/liśmy 
poinformowany/ni, że podanie przeze mnie/ przez nas danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi/nam prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2015 poz. 2135 z późn. zm.).5 

 
VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH      

Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria społeczno-ekonomiczne: TAK /NIE 

Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego  
Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup w okresie 
12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna zameldowana w obiekcie   
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z zaburzeniami psychicznymi zameldowana w obiekcie   
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do świadczenia rodzinnego  
Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej  
Moja rodzina ma status rodziny zastępczej  

 
Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

 

………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

………………………………..……………………………….. 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

VII. ZAŁĄCZNIKI  

Lp. Do deklaracji załączam następujące dokumenty:  TAK / NIE 

1. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie Weryfikacji Technicznej budynku/nieruchomości w kwocie 40 zł  

2. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości / prawa do dysponowania nieruchomością  

3. Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy)  

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli dotyczy)  

5. Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku  

 

Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Gminy w Wojaszówce, Wojaszówka 115 

w terminie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku, w godzinach pracy Urzędu. 

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 

666 900 044 lub 13 30 610 31 lub 13 30 610 32 

                                                           
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wojaszówka. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania i rozliczenia 
Projektu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje 
możliwość uzyskania montażu i rozliczenia instalacji w ramach projektu. 


