Załącznik nr 1 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

….………………….………………..
miejscowość i data

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie
Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza,
Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”

Data wpływu …………………….. godz. …..……
Numer porządkowy …………………………………….

1. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer …………………………………………………………
wydanym przez ……………………………………………………………………………, PESEL ……………………………
nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ………………………………………………………
2. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer …………………………………………………………
wydanym przez ……………………………………………………………………………, PESEL ……………………………
nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ………………………………………………………
3. Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer …………………………………………………………
wydanym przez ……………………………………………………………………………, PESEL ………………………………
nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………………………
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W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
1

posiadając

prawo

do

dysponowania

nieruchomością

na

podstawie:

własności/współwłasności

(użytkowania wieczystego/współużytkowania wieczystego) zlokalizowanej na: nr działki…………………………

obręb ……………………………………………… nr księgi wieczystej …………………………………………………………
Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji.

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu
odnawialnych źródeł energii tj.:

Lp
.

Rodzaj instalacji

1.

Instalacja kolektorów słonecznych

2.

Instalacja fotowoltaiczna – panele PV

3.

Powietrzna pompa ciepła c.w.u.

4.

Powietrzna pompa ciepła c.o.+ c.w.u.

5.

Kocioł na biomasę2

Przy wybranej
preferowanej
Instalacji wstawić

Przy ewentualnej
dodatkowej instalacji
wstawić

X

X*

*Wypełnić w przypadku wyboru więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i montażu instalacji wybranych instalacji OZE tj.:
kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych na:
•
dachu budynku mieszkalnego,
•
dachu budynku gospodarczego , który bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego,
•
elewacji budynku mieszkalnego,
•
tarasie w/w budynków,
•
gruncie
powietrznych pomp ciepła c.w.u., powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. lub kotła na biomasę
opalanego pelletem wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji, w takiej części,
w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu.
Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania niniejszego projektu, zobowiązuję się
do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Jejkowice rachunek bankowy, w
celu realizacji tego projektu.
Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Mam świadomość
odpowiedzialności za podanie tych danych niezgodnie ze stanem rzeczywistym, w związku z
powyższym oświadczam, że:

1.

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru uzupełniającego do projektu planowanego do
przygotowania przez Gminę Tarnowskie Góry w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs oraz akceptuję
jego treść.

2.

Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja w
ramach niniejszego projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: ……………...

3.

Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Gminie Jejkowice dla celów
procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz jego
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Tylko dla gospodarstw domowych, dla których obecnie jedynym źródłem ogrzewania są kotły na węgiel
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realizacji, w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Jejkowice. Powyższe prawo
przekazywane jest na czas określony (trwałości projektu, tj. przez okres co najmniej 5 lat od
zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność). Wielkość użyczanej nieruchomości to niezbędna część
dachu lub elewacji lub budynku gospodarczego lub gruntu oraz część wewnętrzna budynku
mieszkalnego/gospodarczego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania planowanej w ramach
projektu instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania.

4.

Oświadczam, że w budynku przeznaczonym do montażu instalacji nie jest prowadzona działalność
gospodarcza, ani agroturystyczna, obiekty, na których miałaby być zamontowana instalacja nie są
związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

5.

Deklaruję pokrycie następujących kosztów:
−

co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i montażu instalacji (z pochodnymi);

−

podatku VAT – przewidywane stawki podatku VAT:
•

przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na dachach
i elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni do 300m2, dachach
budynków gospodarczych bezpośrednio przylegających do budynku
mieszkalnego - 8%

•

przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na budynku
mieszkalnym o powierzchni powyżej 300m2 - 23%

−

innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z eksploatacją instalacji;

−

kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją

−

w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi
warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących
instalacji.

Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona po
przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Jejkowice
natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie
dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.

6.

Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Jejkowice oraz wykonawcom dla celów projektowych,
montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.

7.

Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IOK/ Gminę
Jejkowice do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że złożenie kompletu
dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do projektu.

8.

Przyjmuję do wiadomości wymogi określone w Regulaminie Naboru Zgłoszeń Uzupełniających
w szczególności dotyczące zakwalifikowania mieszkańca do projektu.

9.

Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany
zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz oceny
weryfikacji technicznej oraz dostępności instalacji w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego.

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

11. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej
5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz umieszczenie
oznaczenia (oznaczenia logotypami lub tablicy pamiątkowej) o sfinansowaniu projektu ze środków EFRR w
ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

12. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to
nie pozwalają, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie.

13. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania
umowy przez Gminę Jejkowice na realizację projektu ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

14. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam jakichkolwiek
zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Jejkowice z tytułu należności publiczno -prawnych i
cywilno-prawnych (np. podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa itd.). Przyjmuję do wiadomości, że
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w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Jejkowice, moje
zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie.
Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Jejkowice z IOK umowy o dofinansowanie projektu
na jego realizację, zobowiązuję się do niezwłocznego:
−

podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Jejkowice, dotyczącej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym;

−

dokonania wpłaty wkładu własnego w terminach i na konto wskazane przez Gminę Jejkowice.
Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie
i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie
i rozwiązaniem umowy/umów;

−

złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez
i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu.

Gminę

Jejkowice

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu
zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922)

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:

…………………………………
podpis

…………………………………
podpis

…………………………………
podpis

………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
miejscowość i data

Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki:
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 Ankieta doboru instalacji
 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( np. odpis z Ksiąg Wieczystych)
 Umowa użyczenia
 Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy)
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Wybrane zaznaczyć
4

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję,że :
W związku z naborem uzupełniającym dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane przez Urząd
Gminy Jejkowice, ul. Główna 38 a, 44-290 Jejkowice w celu realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do
wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji.

1. Administratorem Pana/i danych jest Urząd Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice ul.
Główna 38a, tel. (32) 430 20 02, e-mail : ug@jejkowice.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz kodeksu cywilnego w celu realizacji umowy.
3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okres w jakim dojdzie do
przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy dotycząca WARUNKÓW I ZOBOWIĄZAŃ
ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I EKSPLOATACJĄ INSTALACJI OZE.
5. Posiada Pan/i prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
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