
 
       

DEKLARACJA NR ........./2019 

dotycząca udziału w projekcie  

polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej 
 

1. Ja, niżej podpisany/a ……………………………. zamieszkały/a w …………………… legitymujący/a się 

dowodem osobistym seria/nr …………………………..wydanym przez ……………………….., 

PESEL....................deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie 

i montażu  instalacji fotowoltaicznej na i w budynku mieszkalnym stanowiącym moją 

własność i położonym na działce o nr ewid. ………………......…. 

w miejscowości…………….......…… 

2. Oświadczam, iż budynek, na i w którym planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej 

jest moją własnością oraz posiadam prawo do dysponowania nim. 

3. Oświadczam, iż w budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji 

fotowoltaicznej nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani agroturystyka.  

4. Roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym (liczba kWh): ………………………….............. 

5. Rodzaj pokrycia dachowego:........................................................................................... 

6. Preferowane miejsce montażu instalacji (budynek mieszkalny, grunt, budynek 

gospodarczy):............................................................................................................. 

7. Miejsce montażu instalacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia braku możliwości 

technicznych montażu instalacji we wskazanym przez użytkownika miejscu. 

8. Obecnie posiadane instalacje OZE: ..…………………………………………………………………………………... 

9. Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych na 

i w mojej nieruchomości przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu 

przeprowadzonym przez Gminę Tuczna oraz na to, że przez pięć lat po wykonaniu zadania 

instalacja fotowoltaiczna będzie własnością Gminy Tuczna, a po zakończeniu trwałości 

projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie 

strony. 

10. Realizację zadania planuje się na lata 2020-2021 Projekt będzie współfinansowany ze 

środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Mając na uwadze powyższe deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu 

polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym 



 
w wysokości co najmniej 35% kwoty netto kosztu instalacji oraz całości podatku VAT od 

instalacji. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w 

kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór 

Wykonawcy Projektu. 

11. Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Tuczna umowy o dofinansowanie 

projektu w ramach której zakupiona i zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, 

zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej 

z Gminą Tuczna określającej wysokość partycypacji w kosztach montażu tej instalacji oraz 

innych obowiązków Stron. 

12. Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do 

znalezienia osoby zastępującej mnie w realizacji zadania. 

13. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie 

prawdziwości/rzetelności podanych danych oraz w przypadku stwierdzenia braku 

możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej.  

14. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie 

zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku 

otrzymania dofinansowania zostanie skierowany do realizacji najprawdopodobniej w roku 

2021. W przypadku nie otrzymania dofinansowania instalacja fotowoltaiczna nie zostanie 

zakupiona i zamontowana. 

 
 

……………………………………...……………………………… 
          (data i podpis) 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Tuczna moich danych osobowych 

zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
– (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych 
osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 
 
  
     

   
……………………………………...……………………………… 

          (data i podpis 


