
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu grantowego 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 

Ja, niżej podpisany/a
1
  

 

……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 

 

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

 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,   

PESEL ……………………………………… nr telefonu …………………………………………………….,  

adres e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 t.j.) deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na 

zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. 

Lp. Rodzaj instalacji Przy wybranej, preferowanej 
instalacji proszę wstawić „x” 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

3. Pompa ciepła do c.w.u.  

4. Pompa ciepła do c.o. wraz z c.w.u.  

5. Pompa ciepła do c.o.  

na potrzeby budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, położonego w Bielsku-Białej  

 

pod adresem ………………… …………………………………………………………………………….  

na działce nr ……………………, do którego posiadam: * 

tytuł prawny(własność / współwłasność
1
)/ inny tytuł prawny (proszę wpisać jaki)  

 

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

 

o numerze księgi wieczystej ………….………………………………………………………... 

(proszę o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk  

z księgi wieczystej, akt własności, umowa) 

 

 

 

*
 niepotrzebne skreślid  

1
w przypadku współwłasności proszę podad dane wszystkich współwłaścicieli 
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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 oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła 

energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, który realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV 

Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 

Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule 

grantowej. 

2. W budynku mieszkalnym zameldowanych jest…….osób  a mieszka ……………………. osób. 

3. W budynku mieszkalnym od 2021 r. mieszkać będzie  ……………………. osób. 

4. W budynku nie są zamontowane instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje 

wykorzystujące OZE (jakie?) 

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

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

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

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

5. Pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do czasu ich częściowej 

refundacji. 

6. Wybiorę wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu badania rynku i procedury 

ofertowej. 

7. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku. 

8. Wybudowana inwestycja będzie spełniała co najmniej wymagania mocy oraz w zakresie 

pozostałych parametrów, które zadeklarowałam/em w Ankiecie załączonej do niniejszej 

Deklaracji. 

9. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie, o którym 

mowa w pkt.1. 

10. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia 

wprowadzenie energii do sieci). 

11. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam jakichkolwiek 

zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Bielsko-Biała z tytułu należności podatkowych 

oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Miasta 

Bielsko-Biała. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do 

dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu. 

12. Oświadczam, że energia wyprodukowana z mikroinstalacji OZE zostanie wykorzystana wyłącznie 

na potrzeby socjalno-bytowe. 

 

Projekt będzie realizowany przez Miasto Bielsko-Biała (ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 

4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej oraz z budżetu Miasta). 

Ponadto: 

1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przeze mnie wszystkich warunków 

realizacji projektu lub niezakwalifikowaniu mnie do Projektu w wyniku przeprowadzonej zgodnie  

z § 12 Regulaminu procedurze nie zostanę objęty  Projektem. Oświadczam, że z tego tytułu nie 

będę wnosił/a roszczeń wobec Miasta Bielsko-Biała.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 

9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), w celu realizacji Projektu,  

w zakresie wskazanym w deklaracji udziału w projekcie, zarówno przez Grantodawcę jak również 

IOK. 

3. Zostałem poinformowany, że: 

-Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji jest Prezydent 

Miasta Bielska-Białej z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, 

z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, może Pan/Pani 

skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie: 33 4971 721, elektronicznie, pod 

adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, 

- moje dane będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, jakim jest uczestnictwo w projekcie  

i będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym dla spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie niezbędnym, określonym przepisami prawa, 

- dostęp do moich  danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na 

podstawie przepisów prawa, 

- przysługuje mi prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych albo ograniczenia ich 

przetwarzania uniemożliwiającego realizację Projektu jest wykluczenie z Projektu, 

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

-moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

4. Składając niniejszą Deklarację udziału w Projekcie wyrażam zgodę na uczestnictwo  

w wywiadach, ankietach, panelach w ramach ewaluacji, badań, analiz itp. związanych  

z Projektem. 

 

Wraz z deklaracją udziału w Projekcie składam następujące załączniki: 

Lp. Rodzaj dokumentu Proszę wstawić znak „x” przy 

dołączonym dokumencie 

1. Ankieta dotycząca instalacji OZE  

2. 
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 

(wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa) 

 

3. 

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub Oświadczenie 

o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na 

potrzeby działalności gospodarczej 

 

4. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (  

5. 
Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z 

eternitu (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

           ...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                  (czytelny podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić  

mailto:iod@um.bielsko.pl

