
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
pn. 

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” 

 
1. Ja, niżej podpisany/a1……………………………………………………………………………………………………………….…… 

(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……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(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 …………………………………………………………………… 
 
posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności/ 
użytkowania wieczystego2, zlokalizowanej na: działka nr ………………obręb nr…………………………, księga 
wieczysta nr …………………………………………………………………..deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa  
w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Skierniewic" realizowanym przez Miasto Skierniewice w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka 

 
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
2 Niewłaściwe skreślić 



 

niskoemisyjna, Działanie IV. 1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła 
energii (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0013/18-00 z dnia 23.07.2019 r.). 
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE tj.3     

□ kolektorów słonecznych na dachu budynku/elewacji wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich 

funkcjonowania,  

□ pieca na pellet wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania,  

w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu.  
 

Koszt instalacji oraz wartość udziału Uczestnika projektu będzie zależała od wielkości zamontowanej 
instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji i będzie określony w umowie Uczestnictwa w projekcie, która 
będzie podpisywana po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy 
Projektu przez Miasto Skierniewice. 

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. 

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, zobowiązuję  
się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Miasto Skierniewice, wyodrębnione 
konto bankowe. 

 

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 drugiego naboru uzupełniającego zgłoszeń, w ramach projektu 
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Skierniewic" realizowanego przez Miasto Skierniewice w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i akceptuję jego treść. 
 

2. Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Miastu Skierniewice dla 
celów procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii 
oraz jego realizacji przez Miasto Skierniewice. Powyższe prawo przekazywane jest na czas 
określony zgodnie z zapisami umowy użyczenia, stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji. 
Wielkość użyczanej nieruchomości to niezbędna część dachu lub elewacji oraz część wewnętrzna 
budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania planowanej w ramach 
projektu instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania. 
 

3. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja 
w ramach niniejszego projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: …………….. i taką liczbę 
mieszkańców uwzględniono przy doborze parametrów instalacji. 

 
4. Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 do 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji; 

 
3 Zaznaczyć właściwe 



 

 kosztów podatku VAT4; 
 innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z eksploatacją 

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

uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);  
 w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z 

niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania 
modernizacji istniejących instalacji. W gestii właściciela/współwłaściciela/użytkownika 
budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu 
instalacji, prac przygotowawczych, których zakres zostanie podany właścicielowi budynku 
przez osobę dokonującą oceny możliwości instalacji. 

 
5. Oświadczam, że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Miasta Skierniewice oraz 

wykonawcom dla celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych 
projektem. 

6. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IZ oraz 
Miasto Skierniewice do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy,  
że złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
mnie do projektu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych będzie 
miała wpływ na zakwalifikowanie do projektu, z uwzględnieniem wymogów określonych  
w Regulaminie. 

8. Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany 
zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych 
oraz oceny wykonawcy.  

9. Upoważniam Miasto Skierniewice do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami 
administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą 
projektem. 

10. Wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres  
co najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz 
umieszczenie oznaczenia (oznaczenia logotypami lub tablicy pamiątkowej) o sfinansowaniu 
projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. 

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. Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam 
jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Skierniewice z tytułu należności 
podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku 
posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Skierniewice, moje 
zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie. 

Jednocześnie deklaruję, że na wezwanie Miasta Skierniewice, zobowiązuję się do niezwłocznego: 
 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Miastem Skierniewice, dotyczącej 

ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 
 dokonania wpłaty wkładu własnego w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy 

Uczestnictwa w projekcie (dzień podpisania umowy stanowi pierwszy dzień terminu),na konto 
wskazane przez Miasto Skierniewice, a płatności tej dokonam jednorazowo w całości. 
Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie  

 
4 Pod pojęciem pokrycia kosztów podatku VAT należy rozumieć łączną sumę podatku VAT z uwzględnieniem również  VAT należnego od 
dotacji. Przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji – 8%. Dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej powinny być opodatkowane podatkiem VAT w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ 
na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów „w sytuacji zatem 
gdy podatnik, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję lub inną dopłatę o 
podobnym charakterze) wpływające bezpośrednio na cenę towaru lub usługi, dofinansowanie to stanowi składnik tej ceny. Innymi słowy 
dotacja „uzupełniając” podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towaru lub usługi jest opodatkowana według takiej stawki VAT jak 
czynność, której dotyczy”. 



 

i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie  
i rozwiązaniem umowy/umów; 

 oraz złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Miasto 
Skierniewice i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu; 
ponadto, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i wyczerpanej listy rezerwowej, 
zobowiązuję się do wskazania Uczestnika na zastępstwo. W przeciwnym razie zostanę 
obciążony kosztami, jakie poniosło Miasto w związku z moim uczestnictwem w procedurze 
aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu do momentu mojej rezygnacji. 

 
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu 
zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania. 
 

Klauzula informacyjna  
 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
◦ przeprowadzenia drugiego naboru uzupełniającego zgłoszeń w ramach projektu pn. 

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na 
terenie Skierniewic" realizowanego przez Miasto Skierniewice w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; 

◦ realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic" realizowanego przez Miasto Skierniewice w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 (zgodnie z umową o dofinansowanie) – w przypadku zakwalifikowania się do 
projektu; 

◦ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO5 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 

1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl 
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: 

Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: 
iod@um.skierniewice.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe na etapie realizacji Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie 
projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0013/18-00 z dnia 23.07.2019 r., będą przetwarzane przez 
Instytucję Zarządzającą tj. Zarząd Województwa Łódzkiego 6 . 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i 
realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

6. Miasto Skierniewice może powierzyć przetwarzania danych osobowych podmiotom 
wykonującym w imieniu Miasta Skierniewice zadania związane z realizacją projektu. 

7. Podmioty świadczące usługi na rzecz Miasta Skierniewice, którym powierzone zostaną dane 
osobowe, będą zobowiązane do zagwarantowania wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który 

 
5 RODO - Rozporządzenie 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). 
6 „Instytucja Zarządzająca” oznacza: 
a) Instytucję Zarządzającą dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą (wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie i jego załącznikach, stanowiących integralną część umowy o dofinansowanie, a niezgromadzonych w Centralnym Systemie 
Teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych) przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ”, pełniącą rolę właściwego dla danego zbioru administratora; 
b) Instytucję Zarządzającą dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, 
powierzonego do przetwarzania przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego go wspierającego realizację 
programów operacyjnych w związku z realizacją regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD 
/ 11/2015 ze zm. pełniącą rolę podmiotu przetwarzającego. 



 

odpowiadał będzie ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia i zamknięcia RPO WŁ 
2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
przeprowadzenia naboru i realizacji projektu.  

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
11. nie przysługuje Pani/Panu: 

◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

 
 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 
 
 
 
…………………………………   …………………………………              ………………………………… 
 
             podpis                 podpis             podpis 

 
 
…………………………………   …………………………………               ………………………………… 
  miejscowość i data     miejscowość i data                miejscowość i data         
 

 

 

 

Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki: 

□ Ankieta doboru instalacji solarnej lub 
□ Ankieta doboru pieca na pellet 
□ Umowa użyczenia – w zakresie instalacji solarnej (2 egzemplarze - oryginały) lub 
□ Umowa użyczenia – w zakresie instalacji pieca na pellet (2 egzemplarze - oryginały) 
□ OŚWIADCZENIE nr 1 – dotyczy prowadzących działalność gospodarczą i nie posiadających 
zarejestrowanej i prowadzonej działalności rolniczej 
□ OŚWIADCZENIE nr 2  – dotyczy nie prowadzących działalności gospodarczej i rolniczej oraz  
nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej i rolniczej 
□ OŚWIADCZENIE nr 3  – dotyczy prowadzących działalność rolniczą pod adresem gdzie planowany jest 
montaż instalacji kolektorów lub pieca na pellet 
□ OŚWIADCZENIE nr 4  – dotyczy osób prowadzących działalność rolniczą ale nie prowadzących 
działalności gospodarczej 
□ OŚWIADCZENIE nr 5  – dotyczy osób prowadzących działalność rolniczą i gospodarczą 


