
 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja gotowości realizacji grantu w ramach projektu 

„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

 

 

Numer ewidencyjny wniosku: ……………………………………….…………. 

 

Data wpływu: ………………………………………………………. 
                                                         (wypełnia Urząd) 

             

………………………………………………. 
                                                                                           Miejscowość i data 

  

 

      

 

Ja, niżej podpisany/a (właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości) 

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

zamieszkały/a pod adresem:...……………………………………………………………………………..…….......…………………………………. 

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

deklaruję gotowość podpisania umowy powierzenia grantu oraz montaż wybranej przeze mnie instalacji OZE 

w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. 

Niniejszym oświadczam, że deklaruję gotowość podpisania umowy powierzenia grantu w miesiącu 

…………………………………………….…… roku …………………………….. . 

 
Zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu wyrażam gotowość montażu (proszę wskazać typ instalacji):  

□ instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów 

PV nie mniejszej niż 2,8 kWp, 

□ pompy ciepła do przygotowania C.W.U. o mocy grzewczej do 3,0 kW (zasobnik do 300 l), 

□ kotła na pellet o mocy grzewczej od 10-20 kW, 

□ kotła na pellet o mocy grzewczej od 20-30 kW, 

Oświadczam, że: 

❏ W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza. 

❏ W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Ponadto, oświadczam, iż: 

● Będę utrzymywać działającą instalację OZE dofinansowaną ze środków Europejskiego   Funduszu   

Rozwoju   Regionalnego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020 w okresie Trwałości projektu. 

● Deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz kosztów 

niekwalifikowanych instalacji OZE. 

● Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach 

związanych z Projektem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2016 r., poz 922 z późn. zm.) oraz ich wykorzystywanie i przekazywanie firmie przygotowującej 

dokumentację aplikacyjną w celach związanych z realizacją projektu. 

● Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – 

montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego oraz wszystkimi jego załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc 

świadomym/świadomą wymagań wynikających z Regulaminu obejmujących m.in.: 

○ brak jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz gminy w której 

zamontowana zostanie instalacja OZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 …………………………..……...................................................…………………………………….…. 
                                 (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości /pełnomocnika)  

 

 


