
 

DEKLARACJA 
dotycząca udziału w projekcie 

zakupu  i  montażu  instalacji fotowoltaicznych  przez  Gminę Lipusz i Nowa Karczma  dla  podziałania  10.3.1 
Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne 

w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia 
objętego Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

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

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

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

…………………………….., nr PESEL  ………………………………………… telefon: ………………………………………………… , 

e-mail: …………………………………………………………………….. 

Deklaruję chęć  uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych 
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstwa domowego. 
Oświadczam, iż budynek, w którym zamieszkuję jest moją własnością/ współwłasnością

1
, 

Oświadczam, iż w budynku w którym zamierzam zainstalować i korzystać z paneli fotowoltaicznych nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza oraz nie będzie prowadzona w okresie trwałości projektu. Oświadczam, iż mam świadomość  i zgadzam 
się że projekt będzie realizowany przez Gminę Lipusz. Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż instalacji) na 
nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Lipusz. Oświadczam, iż zgadzam się na to , że  na czas realizacji 
projektu i na 5 letni okres trwałości projektu zgodnie z programem współfinansowany z RPO WP, instalacja będzie własnością 
Gminy Lipusz użyczoną właścicielowi posesji. Realizację zadania planuje się do roku 2018. 
Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Programu zakupu  i  montażu  instalacji fotowoltaicznych  dla  
podziałania  10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego 
Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunkiem realizacji projektu jest 
pozyskanie w/w środków przez Gminę Lipusz. 
Oświadczam iż w przypadku braku instalacji odgromowej budynku na którym będą montowane ogniwa fotowoltaiczne 
zobowiązuje się do jej wykonania na własny koszt.  
Oświadczam, iż w przypadku uzyskania dofinasowania na realizację projektu przez Gminę Lipusz niezwłocznie podpiszę stosowną 
umowę użyczenia instalacji fotowoltaicznej.  
Oświadczam, iż dostarczę do Urzędu Gminy Lipusz Ankietę dotyczącą kosztów zużytej energii  oraz deklaruję wpłatę zaliczki na 
rzecz Gminy Lipusz wysokości 500,00 na poczet wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych w terminie do dnia 09 
styczeń 2017 r. 
W przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Lipusz zaliczka zostanie zwrócona. 

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

 

Wyrażam    zgodę    na    przetwarzanie    moich    danych    osobowych    zawartych    w    deklaracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) 

- Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

- Deklaruję swój udział w Programie instalacji paneli fotowoltaicznych w Gminie Lipusz 

 

 

 

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

         (miejscowość i data)                                                                                                                 (czytelny podpis) 

* Niedostarczenie ankiety oraz wpłaty zaliczki w terminie jest równoważne z brakiem możliwości udziału  w projekcie  

 

1. Niepotrzebne skreślić 


