DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
„Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III –
Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii
I.

Miejscowość: …………………………………………….…

Adres: ………………………………………………………….………………………………..

Numer działki: ………………………………………………

Numer domu …………………………………………………………………………………

II.
1.

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI

DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY
POSIADAJĄCA PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ)1

Imię i nazwisko ……………………………………………………. adres zam. ……………………………………………………………………………………………….
Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………… wydanym przez …………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………… Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. potwierdzony dokumentem (np. wyciąg
z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu/dzierżawy/użyczenia )
…………………………………………….……………………………………………

2.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………. adres zam. ………………………………………………………………………………….
Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez …………………………………………………………
PESEL ………………………………………………… Nr telefonu ……………………………………………………...................................................................................
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. potwierdzony dokumentem
(np. wyciąg z księgi wieczystej; akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu/dzierżawy/użyczenia)
…………………………………………….……………………………………………
Uwaga: w przypadku większej liczby Wnioskodawców należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji
III.

WYBÓR RODZAJU INSTALACJI

Uwaga: istnieje możliwość wyboru dwóch instalacji w tym: wykorzystującej
energię słoneczną lub jednej instalacji wykorzystującej energię biomasy
(kocioł c.o.) lub energię aerotermalną (pompa ciepła)

Szacunkowy
koszt
wykonania
brutto [zł ]

11 000 – 12 000

Instalacja fotowoltaiczna o mocy3,2 kW (ok. 2700 – 2850 kWh/rok)

18 000 – 21 000

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,2 kW (ok. 3600 – 3800 kWh/rok)

23 000 – 26 000

Instalacja fotowoltaiczna do 5,2 kW (powyżej 3800 kWh/rok)

32 000 – 36 000

12 000 – 14 000
13 000 – 15 000

ENERGIA Z BIOMASY
dom pow.
dom pow.
dom pow.
dom pow.

50 – 150 m2
70 – 200 m2
80 – 250 m2
100 – 300 m2

13 000 – 14 000
14 000 – 15 000
15 000 – 16 000
18 400 – 20 500

ENERGIA AEROTERMALNA
Powietrzna pompa ciepła o mocy do 2,5 kW z zasobnikiem do 220 l

9 000- 10 000

Powietrzna pompa ciepła o mocy do 2,5 kW z zasobnikiem do 320 l

10 000 -11 000
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M – budynek mieszkalny
N – budynek niemieszkalny
G - instalacja na gruncie
M+ -budynek mieszkalny
powyżej 300 m2
VAT
8%

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 300 L (do 4 osób)
Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie + zasobnik 300 L (powyżej 4 osób)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do2,2 kW (ok. 1800 – 1900 kWh/rok)

15 kW
20 kW
25 kW
35 kW

Planowane miejsce
montażu instalacji:

M

ENERGIA SŁONECZNA

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą

Dekla
racja
przez
wpis
TAK

N

VAT
23%

G

VAT
23%

M+
VAT
23%

IV.

OSOBA DO KONTAKTU

Imię i nazwisko ………..………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………… Adres e-mail: ………………………………………………………………………

V.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA / DYSPONENTA OBIEKTU/ NIERUCHOMOŚCI - BENEFICJENTA
OSTATECZNEGO

1. Posiadam/my prawo do dysponowania budynkiem/lokalem1 bezterminowo lub co najmniej do 31.12.2026 roku
potwierdzone w formie pisemnej, w sposób umożliwiający instalację i utrzymywanie zainstalowanych urządzeń przez
okres trwałości projektu.
2. Oświadczam, że członkiem mojego gospodarstwa domowego jest/nie1jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą/rolniczą1.
3. Dysponuję/my1 odpowiednim miejscem pozwalającym na prawidłowy montaż instalacji i zapewniamy odpowiednie
warunki do ich wykonania (odpowiednie przejścia komunikacyjne umożliwiające transport urządzeń).
4. Oświadczam/my1, że energia/źródło ciepła wytworzone w związku z udziałem w projekcie wykorzystane będzie
wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku gdy członkiem gospodarstwa domowego w którym
zainstalowano mikroźródło OZE jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie na rzecz
odbiorcy ostatecznego udzielane jest w formie pomocy de minimis.
5. Wyrażam/my1 zgodę na dysponowanie przez Gminę działką/nieruchomością wymienioną w deklaracji na cele budowlane
związane z realizacją projektu.
6. Zobowiązuję/my1 się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych w wysokości 30% powiększony o
należny podatek VAT oraz całości kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu w danym obiekcie.
Ostateczne koszty kwalifikowane wykonania instalacji zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy w przetargu
publicznym.
7. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja Projektu może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z
dostosowaniem instalacji elektrycznej i/lub wodnej i/lub 1 centralnego ogrzewania, komina, dostosowanie instalacji kotła
do pracy w układzie zamkniętym, doprowadzenie wody, wymiana pokrycia dachu (w przypadku pokrycia zawierającego
azbest) oraz innych związanych z realizacją projektu, a niezbędnych do jego prawidłowej realizacji oraz w całości
zobowiązuję się je ponieść.
8. Zobowiązuję/my1 się do wpłaty deklarowanej kwoty na rachunek bankowy:
PBS Sanok O/Dukla 33 8642 1096 2010 9600 1833 0064 w dwóch transzach:
a) pierwsza w wysokości 1 000,00 zł /2 000,00 zł1 brutto w terminie do dnia złożenia deklaracji. Dowód wpłaty dołączam do
składanej deklaracji uczestnictwa w projekcie. Wpłaty dokonujemy na konto bankowe.
b) Druga transza do wysokości pełnego udziału własnego, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie
Wykonawcy robót w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym montażem.
9. Przyjmuję/my1 do wiadomości, że niewpłacenie wymaganej kwoty w terminach określonych przez Gminę, wskazanych w
punkcie powyżej, jest równoznaczne z wykluczeniem z realizacji projektu.
10. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres pięciu lat od zakończenia zadania Gmina będzie właścicielem
instalacji.
11. Niezwłocznie na wezwanie Gminy zawrę/rzemy1 następujące umowy:
a) na nieodpłatne użyczenie przez wnioskodawcę Gminie miejsca na montaż instalacji, a także użyczenie przez Gminę
instalacji wnioskodawcy, z jednoczesnym zapewnieniem Gminie niczym nieskrępowanego dostępu do zamontowanych
urządzeń;
b) umowę realizacji projektu, określającą szczegółowo wzajemne zobowiązania Gminy i właściciela/wnioskodawcy1.
c) wyrażam zgodę na podpisanie umowy przekazania nam przez Gminę prawa własności do wykonanej na mojej
nieruchomości Instalacji po upływie 5 lat od zakończenia Projektu.
12. Przyjmuję/my1 do wiadomości, że realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w
ramach RPO WP 2014 – 2020 przez Gminę, w związku z tym nie mam/my1 prawa do roszczeń w stosunku do Gminy jeżeli
realizacja projektu nie dojdzie do skutku. Mając na uwadze zapisy zawarte w zdaniu poprzedzającym zrzekam/my 1 się
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wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy oraz zrzekam/my 1 się wysuwania jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, jeżeli
realizacja projektu nie dojdzie do skutku.
13. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018 – 2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę.
14. Przyjmuję/my1 do wiadomości, że w okresie trwałości zadania, tj. 5 lat od końcowego rozliczenia, a także po zakończeniu
trwałości zadania właściciel obiektu/wnioskodawca 1 jest zobowiązany na własny koszt zapewnić paliwo do kotłów
opalanych biomasą, dopuszczone przez producentów kotła.
15. Wyrażam/my1 zgodę na demontaż dotychczasowego źródła ciepła w postaci kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Demontaż jest wykonywany przez firmę wykonawczą w ramach kosztów kwalifikowanych, utylizacji zdemontowanego
kotła centralnego ogrzewania dokonuje właściciel obiektu / wnioskodawca 1 na własny koszt.
16. Oświadczam/my1, że na własny koszt wykonam/my1 wszelkie prace remontowe, które wykraczają poza zakres
odtworzeniowy.
17. Jednocześnie potwierdzam/my1, iż zostałem poinformowany/ni1, że ilość instalacji na które zostanie udzielone
dofinansowanie jest ograniczona i że o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność złożenia deklaracji w
Urzędzie Miejskim w Dukli.
18. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, na miejsce osoby rezygnującej wejdzie osoba z listy rezerwowej oczekująca
na taki sam typ instalacji. W przypadku braku takich osób, na stronie internetowej www.dukla.pl pojawi się informacja o
możliwości uczestniczenia w projekcie nowych osób.
19. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią „Regulaminu uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie pn.
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla” i akceptuję jego zapisy.
VI.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria społeczno-ekonomiczne:
Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego
Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup
w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna zameldowana w obiekcie
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z zaburzeniami psychicznymi zameldowana w obiekcie
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do świadczenia rodzinnego
Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej
Moja rodzina ma status rodziny zastępczej

I.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TAK /NIE

ZAŁĄCZNIKI

Do deklaracji załączam następujące dokumenty:
Potwierdzenie prawa własności/współwłasności1 nieruchomości / prawa do dysponowania nieruchomością1
Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku
Dowód wpłaty pierwszej transzy.
Ankieta dotycząca instalacji.
Inne.

TAK / NIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie ich firmom
wyłonionym w formie przetargu nieograniczonego zawartych w niniejszej deklaracji w celu realizacji projektu.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje negatywnym rozpatrzeniem deklaracji.

Dukla, …………………………………..……….……………………..
Data
Czytelny podpis

1Niewłaściwe
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Dukla, ………………………………..…………..…………………………..
Data
Czytelny podpis

Informacja o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11,
38-450 Dukla.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Dukli, Inspektor Ochrony Danych, ul. Trakt
Węgierski 11, 38-450 Dukla
lub e-mail iod@dukla.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie energetyki
rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami projektu
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:

Dukla, …………………………………..……….……………………..
Data
Czytelny podpis
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Dukla, ………………………………..…………..…………………………..
Data
Czytelny podpis

