
 
 

 

 

………………………………………………. 

                                                                                Miejscowość i data   

 
                    (wypełnia Urząd) 

Deklaracja udziału w projekcie 

„Czysta Energia Blisko Krakowa” 

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………........………………………..….…………………. zamieszkały/a pod adresem: 

………………………………………….......……………………………………….………, legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr 

…….............…..…..……….. wydanym przez …………………………………….………………..…….., nr PESEL: ……………………………… deklaruję 

uczestnictwo w projekcie pn.: „Czysta Energia Blisko Krakowa” planowanym do realizacji przez Gminę Świątniki Górne w 

partnerstwie w ramach Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.1.1. Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym* nieruchomości położonej w miejscowości ………………………… nr ewidencyjny działki: ............................ obręb: 

....................... dla której własność poświadczona jest na podstawie księgi wieczystej/aktu własności/postanowienia Sądu/ inne, 

tj. (nazwa i nr dokumentu) .................................................................................... i mam prawo do dysponowania powyższą 

nieruchomością umożliwiając zarówno instalację jak i eksploatację w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (terminu 

ostatniej płatności) zadeklarowanego poniżej odnawialnego źródła energii. 

Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie i montażem**: 

□ instalacji fotowoltaicznej, 

□ kolektorów słonecznych do przygotowania CWU, 

□ pompy ciepła do CWU (kompaktowa powietrzna pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej) 

□ pompy ciepła do CO+CWU (powietrzna pompa ciepła) 

□ kotła na biomasę. 

Ponadto oświadczam, że:  

• w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza obejmująca wykorzystanie energii 

elektrycznej/cieplnej, oraz że przedmiotowa instalacja OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele 

mieszkaniowe, 

• adres budynku jest/nie* jest miejscem administracyjnej rejestracji działalności gospodarczej, 

 

Nr ewidencyjny deklaracji:………………………. 

Data wpływu:………………….. 



 
 

 

 

 

• w przypadku otrzymania dofinansowania przekażę z dniem podpisania niniejszej deklaracji prawo do dysponowania 

niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Świątniki Górne na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu (wielkość przekazywanej nieruchomości będzie zależna od wymogów technicznych wybranej instalacji). 

• Wyrażam zgodę na montaż i utrzymywanie w powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu 

realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia o sfinansowaniu projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

• Deklaruję zobowiązanie do niezwłocznego podpisania umowy z Gminą Świątniki Górne (w przypadku ostatecznej decyzji 

o realizacji projektu na terenie gminy), która regulować będzie warunki uczestnictwa w w. w. projekcie oraz zasady 

użyczenia nieruchomości. 

• W okresie trwałości projektu zobowiązuje się niezwłocznie na każde wezwanie podmiotu uprawnionego udostępnić 

nieruchomość w zakresie dot. zainstalowanej instalacji.  

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania oraz realizacji 

projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922.). 

 

 

     …………………………………………………….….   

     (data i czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela)  

* niepotrzebne skreślić  

**zaznaczyć jedną wybraną technologię krzyżykiem 

 


