Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru Uczestników Projektu pn. „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
1

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

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

PESEL …………………………………………………..…………… nr telefonu ……………………………………………………., adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) deklaruję
niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE , tj.
Lp.
1.

Rodzaj mikroinstalacji OZE
Instalacja fotowoltaiczna

w budynku mieszkalnym, położonym w Zabrzu, przy ulicy …………………………………., na działce nr ……………………,
do którego posiadam tytuł prawny – prawo własności lub współwłasności
o numerze księgi wieczystej ………….…………….. (proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego tytuł
prawny - odpis z księgi wieczystej w różnej formie nie starszy niż 3 miesiące lub akt własności)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, a
podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem wyboru Uczestnika Projektu pn. „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność
energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła
energii, poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

2. W budynku mieszkalnym mieszka ……………………. osób.
3. W budynku mieszkalnym od 2020 r. zamieszkałych/mieszkać będzie ……………………. osób.
4. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje
wykorzystujące OZE (jakie?)…………………………………………………………………………………………………...
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W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli

5. Oświadczam/my, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam/posiadam *
jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych
oraz z tytułu opłaty
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru Uczestników Projektu pn. „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze. Wymóg braku zaległości
dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do Projektu
6. Oświadczam/my, że energia wyprodukowana z mikroinstalacji OZE zostanie wykorzystana wyłącznie na
potrzeby socjalno-bytowe.
7. Oświadczam/my, że wyrażam/my zgodę na realizację budowy mikroinstalacji OZE, bezpośrednio związanej z
ww. nieruchomością przez Wykonawcę wybranego w drodze przetargu wraz z prawem i możliwością do
przeprowadzenia wizji lokalnych budynku mieszkalnego oraz wyrażam/my zgodę na to, iż zamontowana
mikroinstalacja OZE będzie własnością Miasta Zabrze przez okres trwałości Projektu i zostanie użyczona
mi/nam jako właścicielowi/om posesji w zakresie związanym z realizacją Projektu.
8. Oświadczam/my że będę posiadał/a ubezpieczenie budynku mieszkalnego biorącego udział w Projekcie z
uwzględnieniem mikroinstalacji OZE, przez okres trwałości Projektu.
Projekt będzie realizowany przez Miasto Zabrze (ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii –ZIT
tylko w przypadku podpisania przez Miasto Zabrze umowy o dofinansowanie na jego realizację z Instytucją
Organizującą Konkurs.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji Projektu przeze mnie
lub niepodpisaniu umowy przez Miasto Zabrze z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie będzie
realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Miasta Zabrze.
Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki:
Lp.
1.
2.

Rodzaj dokumentu
Ankieta dotycząca mikroinstalacji OZE
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
(odpis z księgi wieczystej w dowolnej formie nie starszej niż 3
miesiące do momentu złożenia dokumentów zgłoszeniowych lub
akt własności). W przypadku braku zapisu w Księdze Wieczystej
informacji o budynku – przedstawi Wypis z Kartoteki Budynku.

3.

Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z
mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej (jeżeli
dotyczy).

4.

Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie
budowy (jeżeli dotyczy).

5.

Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu

Proszę wstawić znak „x” przy
dołączonym dokumencie

wykonanego z azbestu (jeżeli dotyczy).
6.

7.

8.

Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności przez
właściciela lub współwłaściciela zamieszkującego w budynku
mieszkalnym objętym Projektem (jeśli dotyczy).
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela zamieszkującego w
budynku mieszkalnym biorącym udział w Projekcie o Karcie Dużej
Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (jeżeli dotyczy ).
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela zamieszkującego w
budynku mieszkalnym biorącym udział w Projekcie o postanowieniu
sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb
realizacji Projektu.
Zostałem poinformowany, o przysługującym mi, w szczególności, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie żądania ich
sprostowania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest jednak
warunkiem koniecznym zgłoszenia udziału w Projekcie.

...........................................................
(data, miejscowość)

.........................................................
(czytelny podpis Uczestnika Projektu)

….………………………………………………………
(czytelny podpis współwłaścicieli)

*niepotrzebne skreślić

