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    Wypełnia przyjmujący wniosek: 

Data wpływu: ..............................godz.............................. 

Nr ewidencyjny.................................................................. 

 
Przyjął: ................................................................................ 
 

 

Deklaracja udziału w projekcie 
 „Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku”  
z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych 
/instalacji fotowoltaicznych/kotłów na biomasę1 

 
Ja niżej podpisany ……………………………..……………………….. deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania 
kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych/kotłów na biomasę (pellet)2 w gospodarstwie domowym, 
planowanym do realizacji przez Gminę Miejską Przeworsk, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.  
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 5 za złożenie nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń, niniejszym oświadczam, 
że: 

1. Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym3 i posiadam prawo do dysponowania 
nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym …………………….. znajdującą 
się w miejscowości Przeworsk przy ulicy ………………………………………………………… zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym oznaczonym numerem porządkowym …………dla której prowadzona jest Księga Wieczysta 
nr: ………………………….….... w Sądzie Rejonowym w…………………………………………. . 

2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Miejskiej Przeworsk dla 
celów uczestnictwa w projekcie dofinansowania kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych/kotłów 
na biomasę (pellet)1. Powyższe prawo przekazywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia 
na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (wielkość przekazywanej nieruchomości będzie 
zależna od niezbędnych wielkości budynków i ewentualnej odległości do gruntu potrzebnego do montażu 
instalacji).  

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 logotypami lub 
tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

4. Oświadczam, że liczba osób zameldowanych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………. .  

5. Oświadczam, że: 

a) Posiadam prawo do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego (wpisać TAK lub NIE): …………………… 

b) Otrzymałem/am w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie pomoc 

rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup (wpisać TAK lub NIE):  

………………………………………..………………… 

c) W gospodarstwie domowym zameldowana jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności (wpisać TAK 

lub NIE): …………………………………………… 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
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d) Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia rodzinnego 

(wpisać TAK lub NIE): …………………………………….……  

e) W gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą 

o świadczeniach rodzinnych (wpisać TAK lub NIE): …………………………, w tym liczba dzieci 

……………………………………………………………. 

f) W gospodarstwie zameldowana jest rodzina zastępcza (wpisać TAK lub NIE): ………………………..…………… 

6. Oświadczam, iż4: 
a) ciepła woda użytkowa ogrzana za pośrednictwem instalacji kolektorów słonecznych,  
b) energia cieplna wyprodukowana za pośrednictwem kotła na biomasę, 
c) energia elektryczna wyprodukowana za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej, 
nie zostanie wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej/działalności rolniczej.  

7. Przyjmuję do wiadomości, iż szacowany koszt urządzenia (urządzenie, montaż i przygotowanie dokumentacji 
technicznej) wynosi przykładowo: 
a) dla kolektorów słonecznych – dla instalacji 2 panelowej – około 9000 zł netto, dla instalacji 3 panelowej 

– około 11 000 zł netto, natomiast dla instalacji 4 panelowej – około 13 000 zł netto, 
b) dla kotłów na biomasę (pellet) – około 15 000 zł netto (moc kotła około 20-25 kW), 
c) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,5 kW – około 14 000 zł netto, natomiast dla instalacji o mocy 

3 kW – około 15 000 zł netto. 

8. Deklaruję przystąpienie do projektu i pokrycie5: 

a) do 15% kosztów kwalifikowanych projektu – kwoty netto kosztów zakupu i montażu instalacji solarnej 
na potrzeby CWU. Oświadczam, że pokryję w całości podatek od towarów i usług – VAT od całej wartości 
urządzenia i jego montażu tj. 8% VAT na obiekcie mieszkalnym lub 23% VAT na obiekcie gospodarczym 
lub gruncie,  

b) do 15% kosztów kwalifikowanych projektu – kwoty netto kosztów zakupu i montażu instalacji kotła na 
biomasę. Oświadczam, że pokryję w całości podatek od towarów i usług – VAT od całej wartości 
urządzenia i jego montażu. 

c) do 15% kosztów kwalifikowanych projektu – kwoty netto kosztów zakupu i montażu instalacji 
fotowoltaicznej. Oświadczam, że pokryję w całości podatek od towarów i usług – VAT od całej wartości 
urządzenia i jego montażu tj. 8% VAT na obiekcie mieszkalnym lub 23% VAT na obiekcie gospodarczym 
lub gruncie.  

9. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja projektu może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane 
związane z niestandardowymi warunkami, które zobowiązuję się w całości ponieść (np. druga wężownica 
w zasobniku, grzałka elektryczna, nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji, zużycie dodatkowego materiału 
oraz konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji).  

10. Oświadczam, że w przypadku silnego zdegradowania komina pokryję koszty montażu wkładki nierdzewnej 
komina6. 

11. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami montażu i użytkowania instalacji kotła na biomasę, m.in.  
z faktem, iż wykorzystywanym paliwem może być tylko biomasa (pellet). W przypadku użytkowania kotła 
niezgodnie z przeznaczeniem, tj. np. spalanie innych rodzajów paliwa, pokryję pełne koszty zakupu i montażu 
instalacji oraz inne dodatkowe koszty, jeżeli takowe z tego tytułu poniosłaby Gmina Miejska Przeworsk7. 

12. Oświadczam, że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Miejskiej Przeworsk oraz wykonawcom 
dla celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  

13. Oświadczam, że dokonałem/am wpłaty na pokrycie weryfikacji technicznej budynku dot. mojego wniosku 
w kwocie 40,00 zł brutto (kwota liczona oddzielnie dla każdego rodzaju wnioskowanej instalacji) 

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Niepotrzebne skreślić 
6 Dotyczy instalacji kotła na biomasę 
7 Dotyczy instalacji kotła na biomasę 



ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU 
 

str. 3 

 

 
Dane do wpłaty: 
Rachunek Gminy Miejskiej Przeworsk prowadzony przez Getin Noble Bank SA  
Nr  58 1560 1195 2166 1681 5000 0001 
w tytule:  
Imię i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości)  
Lokalizacja wykonywania instalacji (ulica, nr domu)  
Rodzaj wykonywanej instalacji: kolektory słoneczne - weryfikacja techniczna budynku lub kotły na 
biomasę – weryfikacja techniczna budynku, lub instalacja fotowoltaiczna – weryfikacja techniczna 
budynku  
lub osobiście 
w kasie Urzędu Miasta: ul. Jagiellońska 10, I piętro, pokój nr 115.   

Gmina Miejska Przeworsk zastrzega, że opłata za weryfikację techniczną budynku nie podlega zwrotowi - 
również w przypadku niezakwalifikowania budynku do projektu lub nie uzyskania dofinansowania projektu przez 
Gminę. 

14. Upoważniam Gminę Miejską Przeworsk do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem.  

15. Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Miejską 
Przeworsk, niezwłocznie podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą 
posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

16. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo stan 
techniczny i ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału 
w projekcie i oświadczam, że nie będę z tego tytułu miał żadnych roszczeń wobec Gminy Miejskiej Przeworsk. 

17. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję kryteria rekrutacji określone w „Regulaminie naboru wniosków  

od mieszkańców”.  

18. Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przeworsk 
wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020.  

19. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 
zawartych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej 
z przystąpieniem do projektu. Zostałem/am 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2015 poz. 2135).  

20. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców” i akceptuję 
jego treść.  

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 
………………………………… 

Czytelny podpis 

 
………………………………… 

Czytelny podpis 

 
………………………………… 

Czytelny podpis 
 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 


