DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
"Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach
jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń"
Ja, niżej podpisany/a
…………..…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

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

…………..…………………………………………………………………………………………………………..
(PESEL)

…………..…………………………………………………………………………………………………………..
(nr dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty)

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu własności / współwłasności /
1
użytkowania wieczystego / najmu
zlokalizowanej na: nr działki …………...………….obręb…………………………………………
na podstawie księgi wieczystej / aktu notarialnego / postanowienia sądowego / umowy najmu /
1
innych dokumentów, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością
nr …………………………………………………………………………………………………………………..
niniejszym deklaruję wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji
fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Bieruń w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne
źródła energii.
Niniejszym zobowiązuję się do poniesienia kosztów kompletnej instalacji fotowoltaicznej na
budynku mieszkalnym w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy
realizacji Projektu.
Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez
Gminę konto bankowe w celu realizacji Projektu oraz do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie
dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznej.
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Niniejszym oświadczam, że:






w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna,
w budynku nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna,
nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego i obszarem
zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bieruń Stary (zał. nr 1 do regulaminu),
nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań wobec Gminy,
w okresie ostatnich 3 lat nie przekroczyłam/-em limitu 200.000 EUR przyznanej pomocy de
minimis.

……………………………………………
(data, miejscowość)
1

Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………
(czytelny podpis)

