
 

1 

 

 
DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM 

NA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY PUCHACZÓW 
 

 
     Ja niżej podpisany/a  deklaruję swój udział w projekcie instalacji kolektorów słonecznych , 
pn. „Odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów – montaż kolektorów 
słonecznych”, realizowanego  przez Gminę Puchaczów ze środków pozyskanych w ramach  RPO 
WL na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 
Energia przyjazna środowisku. 
 
    Oświadczam, że jestem właścicielem /współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
posadowionego na działce nr .................... o powierzchni ......................... zlokalizowanej w 
miejscowości …………………………………………… na terenie gminy Puchaczów  i zobowiązuję się do dnia 
podpisania umowy z gminą, dostarczyć  aktualny odpis z Księgi Wieczystej/Akt Własności/Wypis 
z rejestru gruntów/ wypis z kartoteki budynków/ inny równoważny dokument.  
 
Zobowiązuję się podpisać stosowną umowę użyczenia nieruchomości ( budynku mieszkalnego) i 
wpłacić kwotę ………………………………..PLN (słownie: ………………………………………………………………………) na konto 
o numerze ..................................................................................................... na poczet gminnego funduszu 
solarnego Gminy Puchaczów na realizację przedmiotowej inwestycji.  
 
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się  do bezzwłocznego poinformowania 
o danym fakcie pracowników Urzędu Gminy Puchaczów. 
 
         Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany 
przez Gminę Puchaczów. Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż instalacji) na 
nieruchomości przez Wykonawcę wybranego w drodze przetargu otwartego przez Gminę 
Puchaczów. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez 5 lat po wykonaniu, instalacja będzie 
własnością Gminy Puchaczów użyczoną właścicielowi/ użytkownikowi posesji.  
        Po 5 latach zostanie przekazana użytkownikowi na stałe. Realizację zadania planuje się na 
lata 2014/2015. 
        Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie i 
deklaracji  ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 
2002r., Nr 101, poz. 926  z późn. zmian.) 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz  realizacji Projektu. 

2. Podanie danych jest dobrowolne , aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w Projekcie, 

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. 
 
…………………………………. ………………………………………… 
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