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D E K L A R A C J A 

dotycząca udziału w projekcie pn. „EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN”. 

 
Ja niżej podpisany/a .............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

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

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ................................................................. wydanym przez 

.........................................................................................., nr PESEL ........................... deklaruję chęć 

uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu: 

 zestawu kolektora słonecznego bez ogniwa fotowoltaicznego* 

zestawu kolektora słonecznego z ogniwem fotowoltaicznym* 

pieca na biomasę * 

( * odpowiednie zaznaczyć ) 

w budynku mieszkalnym położonym w .............................................................................................. 
                                                                                                                                       (adres inwestycji) 

oraz w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Turobin 

niezwłocznie podpiszę stosowną umowę użyczenia zestawu kolektora słonecznego i/lub pieca na 

biomasę. 

            Oświadczam, iż: 

1) posiadam tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

oznaczonej jako działka geodezyjna nr ……………………….. w miejscowości 

………………………………………….., w obrębie geodezyjnym …………………………… 

na podstawie / np. wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny, postanowienie sądu, akt 

własności, wypis z księgi wieczystej / ………………………………………………………… 

2) w budynku, korzystającym z ww. instalacji nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 

3) świadomy, że projekt realizowany będzie przez Gminę Turobin wyrażam zgodę na jego 

realizację na nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Turobin, 

4) wyrażam zgodę na umiejscowienie urządzeń, wytwarzających energię cieplną przy 

wykorzystaniu promieniowania słonecznego i/lub pieca na biomasę oraz na przeprowadzenie 

przez Gminę wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych, w celu montażu 

urządzeń energetycznych, a także umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej 

promującej projekt na nieruchomości opisanej w pkt. 1), przez cały okres trwałości projektu, 
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5) wyrażam zgodę, aby wykonany zestaw kolektora słonecznego i/lub piec na biomasę przez 

okres 5 lat był własnością Gminy Turobin użyczoną właścicielowi posesji. Po upływie 5 lat 

Gmina przeniesie na właściciela prawo własności do zamontowanego zestawu kolektora 

słonecznego i/lub pieca na biomasę. 

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Deklaruję współfinansowanie zestawu kolektora słonecznego i/lub pieca na biomasę w budynku 

mieszkalnym, który zamieszkuję, w wysokości ok. 15% - 20% kosztu całkowitego. Szacunkowy 

udział finansowy dla jednej posesji wynosi. ok. max. 3 000,00 zł w przypadku montażu zestawu 

kolektora słonecznego i/lub ok. max. 2 500,00 zł przy montażu pieca na biomasę. 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie ww. środków przez Gminę Turobin. 

 

…….…………………………… 

                                                                                                                                                                      (data i podpis) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Gminę Turobin moich danych osobowych 

zawartych w deklaracji i ankiecie dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) 

 

 

      Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz realizacji Projektu; 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna              

z brakiem możliwości udziału w projekcie; 

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

…….…………………………… 

                                                                                                                                                                      (data i podpis) 

 

 

Załączniki: 

1. Ankieta – piec na biomasę. 

2. Ankieta –  kolektory słoneczne.. 

3. Umowa przedwstępna. 

4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (jeden z dokumentów: 

wypis z ewidencji gruntów; wypis z księgi wieczystej; kopia umowy 

najmu/dzierżawy/użyczenia/innej;  kopia aktu notarialnego; kopia postanowienia sądu; kopia 

aktu własności ). 

 

 

 

 

 


