
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wisła w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – 

konkurs. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, a podane 

przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru zgłoszeń, w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę 

Wisła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4.1. 

Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs i akceptuję jego treść. 

2. Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane posiadam prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 1.3 ankiety na podstawie tytułów wskazanych w punkcie 1 
ankiety.  

3. Udzielam pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Burmistrzowi Gminy Wisła na cele związane z pozyskaniem 

dofinansowania na zakup i montaż OZE pod wskazanym adresem nieruchomości –pkt. 1.3. Tym samym przekazuję prawo 

dysponowania niezbędną częścią wskazanej w ankiecie nieruchomości Gminie Wisła dla celów procedury aplikowania o 

dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacji, w przypadku uzyskania dofinansowania przez 

Gminę Wisła.  

4. Pod wskazanym adresem, gdzie zostanie zainstalowany zestaw OZE, nie prowadzę produkcyjno–wytwórczej działalności 
rolniczej ani jakiejkolwiek innej działalności polegającej na sprzedaży płodów rolnych (zboża, trzoda chlewna, mleko itp.) 
5. W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz instalacja OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na 
cele mieszkaniowe. W momencie zaś rozpoczęcia lub prowadzenia działalności pod wskazanym adresem zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania Gminy o tym fakcie i zobowiązuję się do montażu osobnego licznika na energię elektryczną ( dla 
instalacji fotowoltaicznej) oraz zapewnienia oddzielnych instalacji CWU (dla instalacji solarnych). Przyjmuję do widomości, iż zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicznej stanowi pomoc de minimis. 

6. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 do 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i montażu instalacji; 

 podatku VAT od całości wykonania instalacji (od kwoty wkładu własnego oraz kwoty dotacji) – przewidywane 

stawki podatku VAT 

 dla instalacji na budynku mieszkalnym lub budynku, który bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego o łącznej pow. 

poniżej 300 m2 (tj. w obrysie budynku mieszkalnego) wynosi 8%; 

 dla instalacji na budynku gospodarczym wolnostojącym lub na gruncie wynosi 23%; 

 innych niezbędnych kosztów nieobjętych dofinansowaniem, związanych m.in. z zakupem i montażem wybranej 

instalacji, eksploatacją instalacji, obowiązkowym ubezpieczeniem na koszt mieszkańca i serwisowaniem, a także z kompletnym 

osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości; 

 kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją; 

 w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co 

zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji. 

Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu 

procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Wisła, natomiast ostateczne rozliczenie mojego 

dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IZ RPO 

WSL. 

7. Oświadczam, że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Wisła oraz wykonawcom dla celów projektowych, 

montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

8. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Gminę Wisła do prawidłowej 

procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem mnie do projektu. 

9. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie 

zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz oceny wykonawcy. 

10. Upoważniam Gminę Wisła do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie 

procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

11. Wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat od 

zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz umieszczenie oznaczenia (oznaczenia logotypami lub 
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tablicy pamiątkowej) o sfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020. 

12. Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę Wisła 

dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. 

13. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam jakichkolwiek zaległych 

zobowiązań finansowych wobec Gminy Wisła z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Wisła, 

moje zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie. 

14. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego. 

 

Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Wisła umowy o dofinansowanie projektu na jego realizację, zobowiązuję 

się do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Wisła, dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań 

stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

 dokonania wpłaty wkładu własnego na konto wskazane przez Gminę Wisła, a płatności tej dokonam jednorazowo w 

całości. Przyjmuję do wiadomości, że niedokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie i w określonej 

wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy/umów; 

 oraz złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Wisła i dopełnienia wszelkich 

formalności w celu prawidłowej realizacji projektu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U. 2016.922 z późn. zm. ). Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.  
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