
 

 
      Zał. nr 1 do Regulaminu  

 

Deklaracja potwierdzająca  udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej  

pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta 

Tarnobrzega” 

 
                                                                                           Data wpływu: 

                                                                                                                 Numer: 

1. Ja, niżej podpisany/a 1  

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

 

zamieszkały/a w  
………………….................……………………………………………………………………………...……………… 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)… 

 

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

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

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………..…………….. 

 

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

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

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

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

nr telefonu ……………………………………………….,  

 

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

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

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

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

nr telefonu ……………………………………………….,  

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności/użytkowania 

wieczystego2 zlokalizowanej na: nr działki……………… obręb 

……………… nr księgi wieczystej ………………………………………………………………………………... 

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

karę pozbawienia wolności do lat 5 za złożenie nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń podtrzymuję 

niniejszym wolę uczestnictwa w Projekcie.  

                                                           
1 Proszę o uwzględnienie wszystkich współwłaścicieli. 
2 Zaznaczyć właściwe.  



 

INFORMACJE TECHNICZNE – proszę o uzupełnienie  

Proszę zaznaczyć x 

Zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych 
 

Zakup i montaż DODATKOWEJ instalacji paneli fotowoltaicznych 
 

 
 
 

 
 
  

Proszę podać moc instalacji 
 
istniejącej [kWp]……………….. 

 

 Zużycie energii elektrycznej w  gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za energię elektryczną 

za ostanie 12 miesięcy ………………………………………………. [kWh]3 

 Instalacja elektryczna w budynku jest: 

                    jednofazowa                                          trójfazowa 

 Moc zamówiona w kW  …………………………………………………………..4 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji fotowoltaicznej  wraz z urządzeniami niezbędnymi 

do funkcjonowania instalacji, w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji 

Projektu. 

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Oświadczam, że  

w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji  o konieczności wpłaty, wpłacę kwotę stanowiącą wartość 

mojego wkładu własnego,  na wskazane konto. Przyjmuję do wiadomości, że niedokonanie przeze mnie 

wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału 

w projekcie i rozwiązaniem ewentualnych umowy/umów; 

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: 

1. Oświadczam, że liczba osób mieszkających w budynku, dla którego planowana jest instalacja w ramach 

niniejszego Projektu, na dzień podpisania Deklaracji wynosi: ………………………………….. 

2. Informuję, że jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości prowadzę/ nie prowadzę działalności 

gospodarczej, która odbywa się (prowadzona jest) w nieruchomości, dla której zamontowana zastanie 

instalacja wskazana w Deklaracji5. Jednocześnie oświadczam, że użytkowanie nieruchomości do celów 

działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy i nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności 

infrastruktury użytkowanej do celów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria dotyczące ubóstwa energetycznego: 

 

 TAK / NIE  

Zameldowani członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku  
mieszkaniowego i/lub energetycznego 
 

 

Zameldowani członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub 
ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 
 

 

Zameldowanym członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osoba z zaburzeniami psychicznymi 
 

 

Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia rodzinnego 
 

 

                                                           
3 Zużycie energii elektrycznej można spisać z rachunku  
4 Moc zamówioną można spisać z rachunku  
5 W przypadku prowadzenie działalności, proszę o załączenie Oświadczenia nr 1 i 2 



 

Moja rodzina, zameldowana w gospodarstwie domowym, ma status rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) 
– zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 
 

 

W gospodarstwie zameldowana jest rodzina zastępcza 
 

 

 

4. Deklaruję gotowość przekazania prawa do dysponowania w/w nieruchomością  Miastu Tarnobrzeg  oraz 

wskazanym i upoważnionym przez Miasto Tarnobrzeg  wykonawcom dla celów projektowych, montażu 

instalacji i kontroli eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

5. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 min. 15% kosztów kwalifikowalnych 

 podatku VAT  oraz kosztów niekwalifikowanych/poza projektowych  

 kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją; 

 w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi 

warunkami zwiększającymi zużycie materiału lub powodujących konieczność dokonania modernizacji 

istniejących instalacji. 

 

Mam świadomość, że ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu własnego, zostanie 

dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. 

6. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd Marszałkowski/ 

Miasto Tarnobrzeg do prawidłowej procedury aplikowania o środki. 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na 

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę wybranego przez Miasto Tarnobrzeg  w drodze 

zamówienia publicznego. 

8. Upoważniam Miasto Tarnobrzeg do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej  

w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem. 

9. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to nie 

pozwalają, nie będę mógł wziąć udziału w Projekcie. 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż Projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania umowy na 

jego realizację ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 

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

zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tarnobrzega z tytułu należności podatkowych, opłat za 

wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych 

zobowiązań finansowych wobec Miasta  moje zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w Projekcie. 

12.  W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku  

o płatność, zobowiązuje się do: 

 wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego; 

 właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi; 

 niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Miasta  Tarnobrzeg; 

 przeprowadzania za pośrednictwem Miasta  przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi  

w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca. 

 pokrycia kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. 

uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji). 

Jednocześnie Deklaruję, że po podpisaniu przez Miasto Tarnobrzeg  umowy o dofinansowanie Projektu zobowiązuję 

się do niezwłocznego złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Miasto Tarnobrzeg 

 i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji Projektu. 

 TAK/NIE 

Oświadczam, iż w stosunku do przedłożonej w 2016 r. 
Deklaracji oraz Ankiety nastąpiły zmiany w zakresie:  
- danych personalnych  
- własności/współwłasności  
 

Jeżeli, TAK proszę o aktualizację danych poniżej:  



 

Niniejsza Deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego Projektu. 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 
…………………………………                                                     ………………………………… 
czytelny podpis                                                                              czytelny podpis 

 
…………………………………                                                     ………………………………… 
czytelny podpis                                                                              czytelny podpis 

 

miejscowość i data 

……………………………………… 

Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu wnioskodawców  

Imię i nazwisko ………………………………........…………………………..….………………………........................ 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………….. 

Imię i nazwisko …………………………........…………………………..….……………………………........................ 

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………….. 

Wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki: 

1. Oświadczenie o wykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE  

2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis  

  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy 

Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie 

danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 

Tarnobrzeg, adres e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: 

iod@um.tarnobrzeg.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ankiecie i deklaracji będziemy przetwarzać w następujących celach: 

a) zakwalifikowania do  projektu: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe”- (podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy, oraz art.6 ust.1 lit. e) RODO -(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). W przypadku 

gdyż będziemy przetwarzać dane szczególnej kategorii podstawą ich przetwarzania  będzie art.9 ust.2 lit.g) RODO. Wskazane w ramach RODO artykuły, są wspierane 

w szczególności przez  ustawę  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, oraz wymogi Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – „projekty parasolowe” przyjęty 

uchwałą Nr 347/6891/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 

2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

b) archiwizowania dokumentacji - (podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit.c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ). 

W przypadku gdy będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w jednym lub kilku konkretnych celach ,podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust.1 lit.a)RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit.a) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające 

dane osobowe na rzecz administratora w tym podmioty z którymi administrator zawrze umowę na zarządzanie projektem. Odrębną kategorię odbiorców stanowią 

podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak 

Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania Pani/Pana do udziału  i otrzymania wsparcia w Projekcie  o którym 

mowa w pkt.3a). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych 

oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się       z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2 tabeli). 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2,                 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez 25 lat począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (kat. 

archiwalna A)-zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentacji, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


