…..…………….., dnia …..………..2019 r.

………………..……………………
(imię i nazwisko)

……………………………..………
(adres zamieszkania)

……………………………..………
(tel. kontaktowy)

DEKLARACJA
dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej

Ja, niżej podpisany/a ……………..………………………………………………………………
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji
fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym/na gruncie/na budynku gospodarczym
stanowiącym moją własność i położonym na działce o nr ewid. ……………..……….………
adres: …………………………………………………………………………….….…………
Powyższa działka, na której planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej jest moją
własnością na podstawie aktu własności ziemi/ księgi wieczystej/ postanowienia Sądu/
innego dokumentu*, tj…….……………………….
Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nieruchomością do dnia
31.12.2026r. w sposób umożliwiający montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznej
służącej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego.


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



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

1. Oświadczam/oświadczamy, że
1.1. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią swojej nieruchomości Gminie
Ostrów Lubelski dla celów uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu
instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej.
Powyższe prawo przezywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia
na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (wielkość
przekazywanej nieruchomości będzie zależna od niezbędnych wielkości budynków i
ewentualnej odległości gruntu potrzebnego do montażu instalacji).
1.2. W budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji fotowoltaicznej nie
jest/jest* prowadzona działalność gospodarcza lub agroturystyka.
1.3. Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej
na mojej nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Ostrów Lubelski
oraz godzę się na to, że przez pięć lat po wykonaniu zadania instalacja fotowoltaiczna
będzie własnością Gminy Ostrów Lubelski, a po zakończeniu trwałości projektu
zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony.
1.4. Przyjmuję do wiadomości, że realizację zadania planuje się na lata 2020-2021 Projekt
będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze powyższe deklaruję udział
finansowy w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i montażu instalacji
fotowoltaicznej wraz z kompletnym osprzętem w budynku mieszkalnym
w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych wartości instalacji wraz z montażem +
podatek VAT + ewentualne koszty niekwalifikowalne. Przyjmuję do wiadomości, że
ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach może ulec zmianie i zostanie
ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy Projektu.
1.5. Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania
stosownej umowy cywilno-prawnej z Gminą Ostrów Lubelski określającej wysokość
partycypacji w kosztach montażu tej instalacji oraz innych obowiązków Stron.

……………………………………...………………………………

(data i czytelny podpis właściciela /
wszystkich współwłaścicieli budynku)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Ostrów Lubelski moich danych osobowych zawartych w
deklaracji i załączniku nr 1 na potrzeby realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze
mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Załączniki:
1) ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji
fotowoltaicznej.

……………………………………………………………………………
*- właściwe zaznaczyć (podkreślić)

(data i czytelny podpis właściciela /
wszystkich współwłaścicieli budynku)

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i

2.

3.

4.

5.

opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości ankiety deklarującej udział w
projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.
Do ankiety deklarujących udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii
faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z
których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w
całym roku kalendarzowym.
Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur
za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez
kserokopii faktur nie będą przyjmowane.
Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków
wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet i faktur za energię elektryczną.
Podstawą do określenia mocy instalacji fotowoltaicznej jest zużycie energii
wynikające z przedłożonych stosownych faktur za energię elektryczną.
Szacunkową wartość instalacji fotowoltaicznych przedstawia poniższa tabela:
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Wielkość instalacji
w kWp

Szacunkowy wkład
własny mieszkańca dla
instalacji montowanych
na dachu lub elewacji
budynku mieszkalnego –
VAT 8%
(w zł)

Szacunkowy wkład
własny mieszkańca dla
instalacji montowanych
na dachu lub elewacji
budynku gospodarczego i
na gruncie – VAT 23%
(w zł)

3,0

8 195,00

11 500,00

4,0

9 500,00

13 400,00

6. Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie na

etapie realizacji inwestycji.
7. 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.
8. 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 2020.
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