DEKLARACJA
dotycząca udziału w projekcie
„Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki”

Ja,
w

niżej

podpisany/a

miejscowości

………………………........…………..…………………..….………………….

…………………………………………….........………………

legitymujący/a

zamieszkały/a
się

dowodem

osobistym seria/nr …….............…..…....……….. wydanym przez ……………………………………………….. …..…,
nr PESEL …………………..………………………,
deklaruję uczestnictwo w projekcie pn: „Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki”
planowanym do realizacji przez Gminę Błaszki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1. Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w
miejscowości

…………………………

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

dla

której

nr

ewidencyjny

prowadzona

jest

działki:
Księga

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

Wieczysta

nr:

obręb:

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

w Sądzie Rejonowym w ..............................................
2. Moje

dane

kontaktowe:

tel.:

………………………………………………….,

adres

mail:

……………………….………………...................................
3. Deklaruję, że zobowiązany będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilnoprawnej
z Gminą Błaszki dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji OZE oraz umowy
określającej wysokość udziału finansowego w kosztach montażu tej instalacji i innych
obowiązków Stron.
4. Godzę się na to, że przez okres trwałości projektu (5 lat od otrzymania płatności końcowej
w projekcie) instalacja powstała w wyniku projektu będzie własnością Gminy Błaszki,
a po zakończeniu okresu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony
w terminie późniejszym przez obie strony.
5. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ...............
6. Oświadczam, iż instalacja OZE powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana
wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego – nie będzie wykorzystywana na działalność, z
której uzyskuje się przychody m.in.: rolniczą, gospodarczą, agroturystyczną.

*- niewłaściwe skreślić

7. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na
podstawie odrębnej umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału
finansowego w kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy
robót budowlanych.
8. Deklaruje późniejsze podpisanie umowy na inwentaryzację mojej nieruchomości na potrzeby
projektu i dokonanie zapłaty za nią.
9. Na dzień złożenia deklaracji nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Błaszki
(podatki, opłaty za wodę, kanalizację, odpady komunalne itp.)
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanym
wniosku – deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki”
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Gminę Błaszki
(będącą administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem
przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na
proces realizacji umowy, o której mowa w ust. 3, 7 i 8 powyżej. Oświadczam również, że mam
świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być
cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie

lub

cofnięcie

zgody

skutkuje

brakiem

możliwości

realizacji

w/w

umów.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
I. Typ planowanej do montażu instalacji OZE (należy zaznaczyć X):
kolektory słoneczne
panele fotowoltaiczne
piece na biomasę

………….…………………..……..…………………….…………………………
(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem
właściciela/współwłaściciela)

*- niewłaściwe skreślić

