
                                                    
DEKLARACJA 

 

dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji mikroinstalacji prosumentckich wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności elektrycznej lub cieplnej 
 

 

 

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………, 16-402 Suwałki. 

(miejscowość, nr domu) 

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

………………………….., nr PESEL ……………………………., nr telefonu:………………….., deklaruję chęć uczestnictwa 

w projekcie polegającym na zakupie mikroinstalacji prosumentckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do 

wytwarzania energii, w szczególności elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne w moim gospodarstwie domowym. 

 Oświadczam, iż budynek  w którym zamieszkuję jest moją własnością/jest przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub 

innego prawa
1
/ ( …………………………..)

2
, na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2021 roku w 

sposób umożliwiający instalację i utrzymanie mikroinstalcji, o której mowa powyżej.  

Jestem świadomy, że wytworzona w ramach projektu energia może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na potrzeby własne 

gospodarstwa domowego. 

 Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, że projekt będzie realizowany przez Gminę Suwałki pod 

warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż i  instalację) na nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę 

Suwałki. Oświadczam, że godzę się na to że przez pięć lat po wykonaniu, instalacja będzie własnością Gminy Suwałki, użyczoną 

właścicielowi/użytkownikowi
3
 posesji. Po pięciu latach zostanie przekazana właścicielowi/użytkownikowi na zasadach 

określonych w umowie. Realizację zadania planuje się w roku 2015. 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania na realizację projektu, 

zobowiązuję się do wpłacenia wkładu własnego Właściciela w kwocie  określonej przez gminę  na konto Gminy Suwałki. 

Przyjmuję do wiadomości następujące fakty: 

  powyższa kwota wynika z 10% wkładu własnego Właściciela ( pozostałe 90% to dofinansowanie ze środków unijnych).  

 ostateczna kwota wkładu własnego Właściciela zostanie ustalona po decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego w/s 

poziomu dofinansowania projektu, opracowaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu.  

 każdy z Właścicieli zobowiązuje się do zawarcia umowy cywilno-prawnej z Gminą Suwałki, w której zostanie określona 

kwota udziału finansowego Właściciela i inne obowiązki Stron.   

 

 

 

 

Data        Czytelny podpis Właściciela 

 

………………………      …………………………………………… 

                                                 
1
 Niewłaściwe skreślić 

2
 Nazwa prawa 

3
 Niewłaściwe skreślić 


