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Załącznik nr 2 
do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisany/a1 
 
……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 
 
…..…………………….……………………………………………………….................………………………

 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

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

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

PESEL ……………………………………… nr telefonu ……………………………………………………., 

adres e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Adres inwestycji ( jeżeli inny niż zamieszkały ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

Ja, niżej podpisany/a1 
 
……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 
 
…..…………………….……………………………………………………….................………………………

 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

Ja, niżej podpisany/a1 
 
……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 
 
…..…………………….……………………………………………………….................………………………

 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

 

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) 

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 

z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. ( zaznaczyć instalację preferowaną )  

 

 

                                                             
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 

 *niepotrzebne skreślić 
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Lp. Rodzaj instalacji Przy wybranej, preferowanej 
instalacji proszę wstawić „x” 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

3. Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  

4. Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u.  

5. Kocioł na biomasę (pellet)  

 

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ……………………, adres 
……………………………………………………………………………………do którego posiadam tytuł 
prawny/prawo użytkowania/ inny* (jaki) …………………………………………………… 
o numerze księgi wieczystej ………….…………….. (proszę o dostarczenie kopii dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) 
 
lub 
 
w budynku, którym prowadzę działalność gospodarczą, położonym na działce nr ……………………, 
adres ……………………………………………………………………………………, do którego posiadam 
tytuł prawny/prawo użytkowania/inny* (jaki) …………………………………………………………………… 
o numerze księgi wieczystej ………………….. (proszę o dostarczenie kopii dokumentu 
potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) 
 

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 oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła 
energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Radzionków” planowanego do realizacji  
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła 
energii – konkurs w formule grantowej. 

2. W budynku mieszkalnym mieszka ……………………. osób. 
3. W budynku mieszkalnym od 2019 r. mieszkać będzie  ……………………. osób. 
4. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje 

wykorzystujące OZE (jakie?)………………………………………………………………………... 
5. Pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do czasu ich częściowej 

refundacji. 
6. Wybiorę wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu badaniu rynku i procedury 

ofertowej. 
7. Po podpisaniu przez Gminę Radzionków umowy o dofinansowanie realizacji planowanego 

projektu podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów,  
w wysokości do kwot określonych w regulaminie naboru.  

8. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 30 września 2020 roku. 
9. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Miasta Radzionków 

wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie, o którym 
mowa w pkt.1. 

10. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia 
wprowadzenie energii do sieci). 

11. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam/posiadam* 
jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Radzionków. Wymóg braku 
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zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością 
zgłaszaną do projektu. 

12. Oświadczam, że energia wyprodukowana ze źródeł OZE zostanie wykorzystana wyłącznie na 
potrzeby socjalno-bytowe. 

 
Uwaga: W przypadku produkcji energii elektrycznej z instalacji OZE typu on-grid pomoc udzielona 
Grantobiorcy stanowi pomoc publiczną i jest udzielana na postawie pomocy de minimis                                    
(z uwzględnieniem zasady dotyczącej całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu 
przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie poprzednich trzech lat podatkowych). 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Radzionków (ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 
4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej) tylko w przypadku podpisania przez 
Gminę umowy o dofinansowanie na jego realizację z Instytucją Organizującą Konkurs.   

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu 
przeze mnie lub niepodpisaniu umowy z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie będzie 
realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Gminy Radzionków.  

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych 
dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) 

Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam ankietę dotyczącą instalacji OZE 

 

 

...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                  (czytelny podpis) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 


