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DEKLARACJA POTWIERDZAJĄCA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE  

pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE  

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” 
z zakresu dofinansowania:  

kolektorów słonecznych/instalacji 

fotowoltaicznych/powietrznych pomp ciepła c.w.u./powietrznych pomp ciepła c.o./kotłów na biomasę1 

 

Data wpływu:  

Numer referencyjny:  

 

1. Ja, niżej podpisany/a2 ……………........…………………………..….……………………….................................. 

(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 ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………..……….. 

 

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

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

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

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

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

 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: 

własności/współwłasności/użytkowania wieczystego3  zlokalizowanej na: nr działki……………… obręb 

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

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji. 

 

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 polegającym na zakupie i montażu 

                                                      
1 Wybrane zaznaczyć 
2 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
3 Wybrane zaznaczyć 
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instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii tj.: 

Lp. Rodzaj instalacji 
Przy wybranej preferowanej Instalacji wstawić X, a przy ewentualnej 

instalacji dodatkowej D* 

1. 
Instalacja kolektorów 

słonecznych 

2 płyty 

(zasobnik 250 l) 
 

3 płyty 

(zasobnik 300 l) 

 4 płyty 

(zasobnik 400 l) 

 

2. 
Instalacja fotowoltaiczna 

– panele PV 

ok. 2,31 kW 

(7 paneli) 
 

ok. 3,3 kW 

(10 paneli) 

 ok. 4,62 kW 

(14 paneli) 

 

3. 
Powietrzna pompa ciepła 

c.w.u. 
 

4. 
Powietrzna pompa ciepła 

c.o. i c.w.u. 4 
7 kW  12 kW  19 kW  25 kW  

5. 

Kocioł na biomasę5 

(miejsce posadowienia kotła 

musi mieć min. 1,90 m wysokości 

i posiadać wentylację 

nawiewno - wywiewną) 

12 kW  20 kW  26 kW  

*Instalacją dodatkową może być tylko instalacja OZE różna od instalacji preferowanej. Można wskazać np. 

zestaw: fotowoltaika i pompa c.w.u., ale zestaw np. fotowoltaika i fotowoltaika jest niedopuszczalny.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że oficjalną formą komunikacji pomiędzy mną a Gminą Miejską Mielec 

będzie korespondencja sms-owa. Deklaruję odczytywać wiadomości przychodzące z numeru 

telefonu Gminy Miejskiej Mielec oraz stosować się do wskazówek przekazywanych w wiadomościach 

sms, a dotyczących w szczególności moich obowiązków wynikających z tytułu realizacji Projektu. 

 

Nr telefonu Gminy Miejskiej Mielec: 505 434 529 

 

Nr telefonu, który wskazuję jako numer służący do informowania mnie o wszelkich obowiązkach 

wynikających z tytułu realizacji Projektu: ………………………………….. 

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Mielec tylko w przypadku podpisania umowy  

o dofinansowanie na jego realizację. 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE tj.: 

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.w.u., powietrznych 

pomp ciepła c.o. i c.w.u. lub kotła na biomasę opalanego pelletem 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 smsa z informacją o konieczności wpłaty, 

wpłacę kwotę stanowiącą wartość mojego wkładu własnego, wskazaną w wiadomości sms, na 

wskazane konto Gminy Miejskiej Mielec.  

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: 

                                                      
4 Montaż pomp CO i c.w.u możliwy będzie tylko dla nieruchomości, w której brak jest podłączenia do Miejskiej 

Sieci Ciepłowniczej oraz przy jednoczesnej wymianie istniejącego źródła ciepła o niskiej efektywności 

energetycznej (węgiel, olej, gaz itp.) 
5 Tylko dla gospodarstw domowych, dla których obecnie jedynym źródłem ogrzewania są kotły na węgiel. 

Mieszkaniec musi dokonać utylizacji zdemontowanego kotła centralnego ogrzewania na własny koszt. Przed 

zamontowaniem kotła na biomasę, Mieszkaniec musi przedstawić Miastu dowód utylizacji starego kotła lub inny 

dokument potwierdzający, że zdemontowany kocioł nie znajduje się w instalacji i nie jest używany. 
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1. Zapoznałem/am się z Regulaminem przyjmowania Deklaracji – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY, w ramach 

Projektu planowanego do realizacji przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Czysta Energia, 

Działania 3.1 Rozwój OZE i akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że liczba gospodarstw domowych zamieszkujących w budynku, dla którego planowana 

jest instalacja w ramach niniejszego Projektu, na dzień podpisania Deklaracji wynosi: …… 

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

w ramach niniejszego Projektu, na dzień podpisania Deklaracji wynosi: …… 

4. 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 Deklaracji6. 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.  

5. Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria dotyczące ubóstwa 

energetycznego: 

Kryteria 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  

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  

6. Deklaruję gotowość przekazania prawa do dysponowania w/w nieruchomością Gminie Miejskiej 

Mielec oraz wskazanym i upoważnionym przez Gminę Miejską Mielec wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i kontroli eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

7. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 min. 15% kosztów kwalifikowalnych (tj. dokumentacji technicznej w stosownej części, wybranej 

przez siebie instalacji itp.); 

 podatku VAT (w zależności od stanowiska Izby Skarbowej wydanego w interpretacji 

indywidualnej, o które wystąpiła Gmina Miejska Mielec); 

 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. 

8. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd 

Marszałkowski/ Gminę Miejską Mielec do prawidłowej procedury aplikowania o środki. 

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

zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę wybranego przez 

Gminę Miejską Mielec w drodze zamówienia publicznego. 

10. Upoważniam Gminę Miejską Mielec do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami 

administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą 

Projektem. 

                                                      
6 Wybrane zaznaczyć. Jeśli jest prowadzona działalność gospodarcza, dodatkowo należy złożyć oświadczenia 

nr 4 i 5.   
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11. 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. 

12. 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.  

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

jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Mielec z tytułu należności 

podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku 

posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Mielec, moje 

zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w Projekcie. 

14. Oświadczam, że zapewnię ciągłość pracy instalacji kolektorów słonecznych, ogniw 

fotowoltaicznych i pomp c.w.u. 

Jednocześnie Deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Miejską Mielec umowy o dofinansowanie 

Projektu zobowiązuję się do niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w Projekcie z Gminą Miejską Mielec, dotyczącej 

ustalenia wzajemnych zobowiązań stron w zakresie organizacyjnym i finansowym; 

  złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Miejską Mielec  

i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji Projektu. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie i w określonej 

wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie i rozwiązaniem 

ewentualnych umowy/umów; 

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

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn.zm.) 

 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

 

………………………………… 

czytelny podpis 

………………………………… 

czytelny podpis 

………………………………… 

czytelny podpis 

 
  

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

 

Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu wnioskodawców (sugerujemy podanie więcej niż jednej 

osoby): 

 

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. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 

2. Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego fazie budowy 

3. Oświadczenie dot. wymiany pokrycia dachowego (eternitu) 

4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

5. Oświadczenie o wykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

 

                  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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, tzw. „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: Prezydent Miasta 

Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą adresu 

iod@um.mielec.pl, tel. 17 787 40 33. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej zgody,  

w zakresie i w celu realizacji Projektu pn. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE  

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: Wykonawcy wybrani przez Gminę Miejską Mielec w drodze zamówień publicznych, którzy 

będą odpowiedzialni za wykonywanie prac związanych z realizacją Projektu, o którym mowa w pkt. 3.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 10 lat. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mielcu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa  

w pkt 3. 

10. Pani/Pana dane mogą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

mailto:iod@um.mielec.pl

