
PROGRAM
RECIONALNY
N ARoDoWA sTRAiiClĄ !P{]] i\olcl tr Łódzkie

UNIA EUROPEJSI(A
EUROPEJSK UNDU5Z

80ZWo]U BĘGIoNALNEGo

DEKLARACJA IJDZIAŁU w PROJEKCIE
)r...,. ...,....tt

Ja, nlŻej podpisany/a

(imię i nazwisko)
zamtęszkaŁylaw

(miejscowość' ulica, nr domu, kod pocztowy)

u" or.o""";";;*, ;";";";;"u l"or*,"* -,.r'ot'r*, ',"-.n"*"r.,-t*tj"ll]u1--:dzlałek: .. z\okalizowaną w Gminie Dąbrowice,

obręb geodezyjny .... będącą przedmiotem mojej

własności/współwłasności/naj mu/u źty czenia/ inne ( akie)

.na oodstawie

nr księgi wieczystej ....:...

nr telefonu ...... adres e-mail

Deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w projekcie ,,.. .......''
polegającym na montazu instalacji wykorzystujących odnawialne źródŁa energii tj
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę otaz pomp ciepła cwu
nalw budyŃu mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.
Zostałem poinformowany, Że projekt będzie realizowany przez Gminę Dąbrowice wyłącznte
w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze Środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na |ata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka
niskoemisyjna,Działanie IV.1 odnawia|ne źrodŁa energii, Poddziatanie IV.1.2 odnawialne
źrodła energii Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2OI4-
2020.
Deklarując udział w projekcie wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji
wybranych instalacji oZE na dachu budynku, elewacji, gruncie wraz z urządzeniami
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niezbędnymi do funkcjonowania instalacji oZE w takiej części, w jakiej przewidziany
będzie udzial Środków własnych przy realizacji projektu oraz kosztów opracowania
dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego mojej instalacji.
Oświadczam,źze w przypadku uzyskania dofinansowania tego projektu, zobowiązuję się
do wpłacenia kwoĘ udziału własnego na wskazane przez Gminę, wyodrębnione konto
bankowe, w celu realizacji tego projektu oraz do podpisania umowy nieodpłatnego
uźryczenia części nieruchomości dla potrzeb montażu instalacji oZE. Tym samym
udzielam Gminie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji niniejszego
projektu w celu z|oż,enia stosownego oświadczenia na etapie składania wniosku o

dofinansowanie. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie fylko i wyłącznie do celów

realizacji niniejszego projektu zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w
przypadku jego pozyskania.

Jednocześnie informuj ę, Że wyrazam zgodę na wykorzystanie i ptzetwarzanie ww. danych

osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2075,po2.fI35.).

(data)

1

(czytelny podpis)

Pełnomocnictwo :

Niniejszym jako wspótwłaściciel/e nieruchomoŚci wymienionej w deklaracji udziału w
projekcie, na której zamontowane zostaną wybrane instalacje oZE' udzie|amly

pełnomocnictwa Panu/i

do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w całym procesie realtzacjt projektu.

Dąbrowice
( data )

' Dotyczy wspótwłasności
, Podać imię i nazwisko

(czytelny podpis)


