
DEKLARACJA 

przystąpienia do inwestycji polegających na budowie 

instalacji OZE  w ramach działania 4.1.2 Odnawialne źródła 

energii RPO na lata 2014 - 2020 

 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU (proszę o wpisanie wszystkich 

właścicieli budynku) 

 

Imięi 

Nazwisko………………………………………………………...…………………………………………………

……................. 

Miejscowość………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu……..…   nr 

mieszkania……..…    

kodpoczt.…..…..…..………  tel.……………………………...   e-mail.……………….........…………… 

 

Imięi 

Nazwisko………………………………………………………...…………………………………………………

……................. 

Miejscowość………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu……..…   nr 

mieszkania……..…    

kodpoczt.…..…..…..………  tel. ………………………………………   e-

mail.……………….........…………… 

 

Imięi 

Nazwisko………………………………………………………...…………………………………………………

……................. 

Miejscowość………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu……..…   nr 

mieszkania……..…    

kodpoczt.…..…..…..………  tel. ………………………………………   e-

mail.……………….........…………… 

 

 



Oświadczenie: 

 

Jestem zainteresowany/a inwestycją polegającą na budowie instalacji (możliwość 

wyboru kilku instalacji): 

 

□ fotowoltaicznej 
□kolektorów 
słonecznych 

□ kocioł na biomasę  

 

(energia elektryczna) (energia cieplna na 
ciepłą wodę użytkową) 

(energia cieplna na 
centralne ogrzewanie) 

 

Chcęwziąćudziałi skorzystaćzdofinansowania instalacji OZE, co wiąże się m.in. z 
posiadaniem własnego wkładu finansowego. 

 
□TAK□NIE 

 

Oświadczam/-y, iż jestem/jesteśmy właścicielem/-ami nieruchomości zlokalizowanej pod  

adresem: ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich.  

 

 

Data: ……………………    ……………………………………………. 

(czytelny/-e  podpis/-y)  

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000 z późn. zm.) informuje się, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dąbrowice. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę 
mikroinstalacji prosumenckich.  
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

 



 
Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby) 

 

 

legitymujący/a się 

 

....................................................................................................................................................... 

(numer dowodu osobistego) 

 

 

urodzony/a .......................... w ................................................... 

                                        (data)                                                         (miejsce) 

 

zamieszkały/a ................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka/i nr ........................................................... w obrębie ewidencyjnym 

....................... wynikające z tytułu: 

1. własności, 

2. współwłasności ....................................................................................................................... 

                           (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres) 

 

................................................................................................................................................ , oraz 

dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu. 

3. użytkowania wieczystego1 ................................................................................................... , 

4. trwałego zarządu1 ................................................................................................................. , 

5. ograniczonego prawa rzeczowego1 ...................................................................................... , 

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością: .................................................................................................................... . 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 

art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej. 

 

 

...................................                                                               .............................................. 

    (miejscowość, data)                                                                                                                                   

(podpis wnioskodawcy) 

 

 
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością. 

 
 
 
 
 
 



 

Miejscowość, data 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, iż nieruchomość, której właścicielem jest: 

………………..……………………….. i która położona jest w: 

…………………………………………………………….. 

nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich, w szczególności nie jest w żaden sposób 

obciążona hipoteką, tytułem egzekucyjnym, ograniczonymi prawami rzeczowymi lub zobowiązaniami, 

w tym prawem najmu, dzierżawy, dożywocia. 

 

Oświadczam, że ww. nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń z tytułu wyroków sądowych ani 

innych tytułów egzekucyjnych i nie stanowi przedmiotu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, 

komorniczego, naprawczego, upadłościowego. 

 

Oświadczam, że nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z 

zawarcia umowy przez Gminę Dąbrowice w celu realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII W GMINIE DĄBROWICE”. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 

art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej. 

 

 

….………………………….……. 

Podpis właściciela/i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miejscowość, data 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że uzyskane wsparcie w ramach projektu „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 

GMINIE DĄBROWICE” będę wykorzystywał wyłącznie na cele ww. projektu, określone w umowie o 

dofinansowanie.  

Oświadczam, że instalacje zakupione w ramach ww. projektu będą wykorzystywane na cele socjalno-

bytowe, mieszkalne tj. działalność niegospodarczą. 

Oświadczam, że instalacje zakupione w ramach ww. projektu nie zostaną powiązane z działalnością 

gospodarczą, ani też nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 

art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej. 

 

 

….………………………………. 

Podpis właściciela/i 

 

 


