
 
 

GMINA KURÓW 

  ………………………, dnia ……… 
 

DEKLARACJA 

dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych 

 

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

w ……………………………………………………………………………………………………………….. legitymujący/a 

się dowodem osobistym seria/nr …………………………………………………………..…………….… wydanym 

przez …………………………………………………..…….., nr PESEL …………………………………… deklaruję 

uczestnictwo w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na stanowiącym moją 

własność budynku mieszkalnym położonym na działce Nr …………………..……….. w miejscowości 

…………………………………………………………………………………………  

Oświadczam, iż budynek, na którym planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej jest moją 

własnością na podstawie (Aktu: własności ziemi, notarialnego /Księgi Wieczystej /Postanowienia Sądu) Nr. ………….….. 

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2025 r. w sposób umożliwiający 
montaż i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej.  

Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany przez Gminę 
Kurów jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż instalacji fotowoltaicznych) na mojej nieruchomości 
przez wykonawcę wybranego przez Gminę Kurów. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez pięć lat po 
wykonaniu instalacja będzie własnością Gminy Kurów, a po zakończeniu trwałości projektu zostanie mi 
przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony. 

Realizację zadania planuje się na lata 2017-2018. Projekt będzie współfinansowany ze środków 
finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze fakt, iż 
szacunkowy orientacyjny koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie około ok. 23.000,00 PLN (dla mocy 
3 kW) deklaruję, w przypadku uzyskania przez Gminę Kurów dofinansowania na realizację projektu, 
współfinansowanie instalacji na moim budynku mieszkalnym, w wysokości ok 85% tj. ok. 5 000,00 zł. 
Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna kwota wkładu własnego Właściciela może ulec zmianie i zostanie 
ustalona po opracowaniu dokumentacji technicznej, decyzji Zarządu Województwa w sprawie poziomu 
dofinansowania projektu, i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu. 

Jednocześnie deklaruję, że w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę 
Kurów zobowiązany będę do niezwłocznego podpisania umowy cywilno-prawnej użyczającej gminie instalację 
fotowoltaiczną, oraz określającej udział finansowy, ponadto obowiązek zawarcia umów z dostawcą energii 
elektrycznej i innych powinności wynikających ze stosownych przepisów prawa.  

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia 
osoby zastępującej mnie w realizacji zadania. 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Kurów moich danych osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 na potrzeby 

realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.2135). Zostałem 
poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 

 
Załączniki: 
1) Ankieta, 

 
………………………………………………… 

         (data i podpis) 
 
 
 



 
 

GMINA KURÓW 

Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotyczącej udziału w projekcie zakup i instalacja instalacji fotowoltaicznych 

 

właściwe zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Kurów dofinansowania ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  – j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.2135). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest 

dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 
 
 

………………………………………………… 
         (data i podpis) 

ANKIETA 
POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU 

Imię i Nazwisko 
.………………………………………………………..….. 

Miejscowość, nr domu 
…………………………………………………..………….. 

Kod pocztowy, poczta..………………………………….. Tel: ……………………… E-mail ……………………. 

DANE DOTYCZĄCE MIESZKALNEGO BUDYNKU MONTAŻU INSTALACJI 

PLANOWANE MIEJSCE MONTAŻU INSTALACJI (min 21 m2 na 3 kW mocy instalacji) wypełnić a) lub b) 

a)  dach:     Rodzaj dachu:   - dwuspadowy,  - złożony z wielu połaci,   - płaski,   - jednospadowy. 

Pokrycie dachu:  - dachówka ceramiczna,  - blachodachówka,  - blacha trapezowa,  - papa,  - blacha, 

 - inne – jakie? ………………………………………………………………………….. 

Kierunek połaci dachowej (wyklucza się kierunek północny):   - południowy,  - połudn-wsch,  - połudn-zach. 

Czy występuje zacienienie wskazanej połaci dachu:  - tak- Jakie? …………………………………………..,  - nie 

Co znajduje się na wytypowanej połaci dachowej:  - okno dachowe,  - lukarna,  - inne – jakie? ……………..……. 

Nie dopuszcza się składankę z różnie usytuowanych fragmentów połaci dachowej.  

Podaj wymiary, powierzchnię i kąt pochylenia wytypowanej połaci dachowej: …….….m, ……..….m, = ……….……m2, ………….o 

b)  elewacja: kierunek: (wyklucza się kierunek północny):   - południowy,  - połudn-wsch,  - połudn-zach. 

Czy występuje zacienienie wskazanej połaci dachu:  - tak- Jakie? …………………..……………………………..,  - nie 

Co znajduje się na wytypowanej połaci dachowej:  - okno,  - balkon,  - inne – jakie? ……………………..……..……. 

Podaj wymiary i powierzchnię wytypowanej elewacji: ………..……..m, ……………….m, = …………………………m2 

Rodzaj obiektu*:  
a) wolnostojący, b) bliźniak, c) zabudowa szeregowa 

Rok budowy……....…… 
Powierzchnia użytkowa: …………….m2 
Pochylenie dachu: ……………..◦ 

Liczba osób zamieszkujących budynek: ……………………… os. 

DANE DOTYCZĄCE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Przyłącze energetyczne do budynku:  - napowietrzne,  - kablowe. Moc przyłączeniowa (informacja na fakturze za en.el.) ……..kW. 

Wewnętrzna instalacja budynku:  
 - trójfazowa,  -  jednofazowa,  -  dwużyłowa,  -  trzyżyłowa. Zabezpieczenie przedlicznikowe: ………… A,  

Zużycie en.elektr. w 2015 r.: …...….…kWh, średnie miesięczne: …….….…kWh,.…….…..........zł,  średnie miesięczne: …..…...……zł. 

Odbiorniki dużej mocy:  -  bojler elektryczny,  -  kuchnia elektryczna,  -  inny – jaki? ………………………………………………… 

Sposób ogrzewania budynku:  -  gaz,  -  węgiel,  -  olej,  -  inny – jaki? ………………………….…………………………… 


