DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II”
Ja, niżej podpisany/a/ni1
…………………………………………………………………………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO)

Zamieszkały/a w :
…………………………………………………………………………………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ, NR DOMU, ULICA, KOD POCZTOWY)

PESEL:……………………………………………… , posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na
podstawie:
Własności/współwłasności/najmu/użyczenia/inne*:……………………………………………………….
(proszę podać jakie)

zlokalizowanej na działce nr ……………………………………. obręb ……………………………………
…………… nr księgi wieczystej …………………………………………………. nr telefonu ………
……………………………….. adres e-mail…………………………………………………………………..
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
na wyżej wymienionej nieruchomości. Projekt będzie realizowany przez Gminę Adamów w przypadku
otrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
na
lata
2014-2020.

OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Instalacja solarna będzie wykorzystywana w na cele bytowe.
2. Podane w załączonej ankiecie dane o ilości zamieszkałych osób korzystających z instalacji są zgodne
ze stanem faktycznym.
3. Budynek mieszkalny, dla którego przeznaczona jest instalacja solarna jest zamieszkały i po dokonaniu
montażu instalacja będzie wykorzystywana.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę
Adamów, wyodrębnione konto bankowe, w celu realizacji tego projektu oraz do podpisania umowy
nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości dla potrzeb montażu instalacji kolektorów
słonecznych. Tym samym udzielam Gminie Adamów prawa do dysponowania nieruchomością na cele
realizacji niniejszego projektu.
5. Oświadczam, że poinformowałem(am) ewentualnych współwłaścicieli nieruchomości o przystąpieniu
do projektu montażu instalacji solarnej na naszej wspólnej działce i gotowi są oni do podpisania
umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości na cele projektu.

W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli.
*niewłaściwe skreślić.
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6. Działka wraz z budynkiem mieszkalnym, na której planowany jest montaż instalacji solarnej jest moją
własnością i mam prawo do dysponowania nią w sposób umożliwiający montaż i użytkowanie
instalacji solarnej służących do podgrzewania wody użytkowej.
7. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości osobom upoważnionym przez Gminę Adamów do
dokonania wizji mojej nieruchomości, wykonania dokumentacji fotograficznej uzgodnionego miejsca
lokalizacji paneli słonecznych.
8. Wyrażam zgodę na udostępnienie nieruchomości wybranemu przez Gminę Adamów Wykonawcy
robót w celu wykonania montażu instalacji solarnej, dokonywania przeglądów serwisowych
i usuwania usterek w okresie gwarancji.
9. Zgadzam się aby instalacja przez okres, zwany okresem trwałości projektu, trwającym 5 lat od
zakończenia i rozliczenia dofinansowania otrzymanego przez Gminę stanowiła własność Gminy
Adamów.
10. Wyrażam zgodę na przejęcie od Gminy Adamów instalacji po upływie okresu trwałości w terminie
i w sposób ustalony przed zakończeniem tego okresu.
11. Zobowiązuje się do eksploatacji zamontowanej instalacji zgodnie z instrukcją obsługi oraz do pokrycia
kosztów napraw, w przypadku powstania uszkodzeń z mojej winy.
12. Zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Energia odnawialna w
Gminie Adamów etap II” i akceptuję jego postanowienia.
13. Zapoznałem się z warunkami udziału w projekcie, wstępnymi kosztami instalacji i wysokością
mojego wkładu finansowego w inwestycji, ostateczny udział w kosztach zostanie ustalony po
podpisaniu umowy z Wykonawcą robót montażowych.
14. Jestem świadomy, że realizacja inwestycji możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania z funduszy
UE.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Właściciela
nieruchomości podanych przeze mnie w deklaracji udziału w projekcie pn. „Energia odnawialna
w Gminie Adamów, część II”

Adamów, dnia………………………… ………………
……………………………………………
Podpis

