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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Siemkowice 
 

1. Ja, niżej podpisany/a 1………………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/numer ……………………………………………………………………… 

wydanym przez ………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

nr PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu ………………………………………… adres email: …………………………………………………………………………….. 

2. Ja, niżej podpisany/a 2………………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/numer ……………………………………………………………………….. 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu …………………………………………… adres email: ……………………….………………………………………………….. 

deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.  

„Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie  Siemkowice” 

planowanym do realizacji przez Gminę Siemkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w miejscowości  

……………………………………………………………………………………………………………………............................………………  

Nr ewidencyjny działki: ……………………………………………..….Obręb: ………..………………………………………………… 

dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr: ……………………………………………………………………………………… 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Siemkowice w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IV 

Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne 

źródła energii.  

 
 

                                                      
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. W przypadku większej liczby współwłaścicieli 
należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz deklaracji. 
2 Wypełnić jeśli dotyczy współwłasności  



  

Strona 2 z 4 

 

 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji OZE będących różnicą 
pomiędzy wysokością dofinansowania, a całkowitym kosztem montażu instalacji. Wartość 
dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Podatek VAT 
(podatek od towarów i usług) w projekcie jest kosztem niekwalifikowalnym. 

Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania niniejszego projektu, zobowiązuję się 

do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Siemkowice, rachunek bankowy,  

w celu realizacji tego projektu.   

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. Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest 

instalacja w ramach niniejszego projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: ……………….……… . 

2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Gminie Siemkowice dla 

celów procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz 

jego realizacji, w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Siemkowice. Powyższe prawo 

przekazywane jest na czas określony zgodnie z zapisami umowy użyczenia. Wielkość użyczanej 

nieruchomości to niezbędna część dachu lub elewacji lub gruntu oraz część wewnętrzna budynku 

mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania planowanej w ramach projektu instalacji 

i jej prawidłowego funkcjonowania.  

3. Deklaruję pokrycie następujących kosztów:  

 do 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i montażu instalacji;  

 podatku VAT – przewidywane stawki podatku VAT  

 innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z zakupem  i 

montażem instalacji, eksploatacją instalacji, ubezpieczeniem i serwisowaniem a także  

z kompletnym osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości, kosztów nadzoru 

inwestorskiego;  

 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.  

4. Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona 

po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę 

Siemkowice, natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, 

zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IZ RPO WŁ. Oświadczam, 

że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Siemkowice oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IZ RPO 

WŁ/Gminę Siemkowice do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że 

złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie 

do projektu.  

6. Przyjmuję do wiadomości, iż kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych będzie miała 

wpływ na zakwalifikowanie do projektu, z uwzględnieniem wymogów określonych w Regulaminie 

oraz kryteriów narzuconych przez IZ RPO WŁ.  

7. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz 

oceny wykonawcy.  

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

9. Wyrażę 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 WŁ na lata 2014 – 2020.  

10. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania 

przez Gminę Siemkowice dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO WŁ 

na lata 2014-2020.  

11. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam 

jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Siemkowice z tytułu należności 

podatkowych, opłat za wodę, ścieki, odbiór odpadów itp. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku 

posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Siemkowice, moje 

zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie.  

12. Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu na jego realizację, 

zobowiązuję się do niezwłocznego:  

1) podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Siemkowice, dotyczącej 

ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym;  

2) dokonania wpłaty wkładu własnego w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy 

Uczestnictwa w projekcie (dzień podpisania umowy stanowi pierwszy dzień terminu), na 

rachunek bankowy wskazany przez Gminę Siemkowice. 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;  

3) złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Siemkowice  

i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu.  

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.  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Treść informacyjna dla osób ubiegających się o dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa Odnawialnych Źródeł Energii  
w Gminie Siemkowice”.  
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy  
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice Może się Pani/Pan z nim kontaktować 
w następujący sposób: 

 listownie na adres: Urząd Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice 

 poprzez e-mail: ug.siemkowice@post.pl 

 telefonicznie: 43 841 72 69 
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest bezpłatne 
użyczenie nieruchomości na cele budowlane i ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, 
związanych z montażem instalacji fotowoltaiki i/lub pieca na pellet na nieruchomości użyczającego, realizowanej w 
ramach konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz unijnego stanowiących podstawę realizacji konkursu 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, kontrolne; Pani/Pana dane możemy 
przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w 
realizacji naszych działań; przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy 
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również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania 
ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, 
naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych; odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w konkursie 
w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego jest Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego  

6. W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz udziału w projekcie, konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości zawarcia umowy oraz uczestnictwa w projekcie  

 
 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, data ……………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki:  

 Ankieta wstępna  


