DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie
Turośń Kościelna”
Ja,

niżej

podpisany/a

………………………………………………………………….………………….

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………………………………… wydanym przez
……………………………………………. zamieszkały/a w ………………………………………………………
……………………………………………………………………………… PESEL ………………………………………….
deklaruję chęć uczestnictwa w w/w projekcie
Oświadczam, iż nieruchomość, na której będzie realizowany projekt jest moją
własnością, przedmiotem dzierżawy lub innego tytułu prawnego1 ( …………………………… )2. Na
tej podstawie mam prawo do dysponowania nią na dzień składania deklaracji.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Turośń Kościelna pod warunkiem uzyskania
dofinansowania.
Wyrażam zgodę na dokonanie wizji terenowej na mojej nieruchomości, celem
określenia warunków technicznych montażu urządzeń.
Wyrażam zgodę na realizację projektu (montażu instalacji OZE) na nieruchomości przez
wykonawcę wybranego przez Gminę Turośń Kościelna.
Oświadczam, że godzę się na to, że przez dziewięć lat po wykonaniu i rozliczeniu
projektu instalacja będzie własnością Gminy Turośń Kościelna użyczoną właścicielowi posesji,
a po dziewięciu latach zobowiązuję się do jej przejęcia.
Jednocześnie oświadczam, że na wezwanie Gminy Turośń Kościelna zobowiązuję się do
wpłacenia wkładu własnego w ciągi 14 dni na wskazane konto Gminy Turośń Kościelna.
Przyjmuję do wiadomości następujące fakty:
- kwota wkładu własnego może ulec zmianie w wyniku zmiany wielkości doﬁnasowania
projektu lub w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielania zamówienia

publicznego;
- do projektu przyjęto szacunkowy koszt zestawu OZE;
- każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia 30 % szacunkowej kwoty wkładu
własnego w terminie 14 dni od otrzymania faktury;
- oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zbieranych na potrzeby realizowanego projektu. Administratorem danych
osobowych jest Urząd Gminy Turośń Kościelna.

Miejscowość, data

……………………………………………

1
2
3
4

Niewłaściwe skreślić, pozostawić właściwa,
Nazwa formy własności, wpisać
Niewłaściwe skreślić
Niepotrzebne kwoty skreślić

Czytelny podpis

………………………….……….

