
Skierniewice, dn. …................................... 
 
 

OŚWIADCZENIE NR 2 
 

Ja, niżej podpisany/a 
 
1. …..................................................................................... legitymujący się dowodem nr …........................................... 
             (IMIĘ I NAZWISKO)       (SERIA I NR) 
wydanym przez …........................................................................................................... 
 
2. …..................................................................................... legitymujący się dowodem nr …............................................ 
             (IMIĘ I NAZWISKO)       (SERIA I NR) 
wydanym przez …........................................................................................................... 
 
3. …..................................................................................... legitymujący się dowodem nr …............................................. 
             (IMIĘ I NAZWISKO)       (SERIA I NR) 
wydanym przez …........................................................................................................... 
 
4. …..................................................................................... legitymujący się dowodem nr …............................................. 
             (IMIĘ I NAZWISKO)       (SERIA I NR) 
wydanym przez …........................................................................................................... 
 
w związku ze złożoną przez mnie deklaracją woli uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”1 
 
oświadczam, że: 
 

• w budynku mieszkalnym, na którym przewidziany jest zakup i montaż kolektorów słonecznych/pieca  
na pellet2 nie jest zarejestrowana i prowadzona działalność rolnicza3 oraz, że nie będzie prowadzona działalność 
rolnicza przez cały okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność 

 

• w okresie rozpatrywania możliwości wystąpienia pomocy publicznej 4  w w/w projekcie 
energia cieplna pochodząca ze źródła OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby związane z działalnością 
gospodarczą jeśli takowa będzie w przyszłości : 

◦ zarejestrowana lub 
◦ prowadzona lub 
◦ zarejestrowana i prowadzona 

w budynku mieszkalnym. Ciepła woda pochodząca z instalacji solarnych będzie wykorzystywana tylko  
i wyłącznie na potrzeby bytowe. 

 
 

1. …........................................................................... 
 

2. …........................................................................... 
 

3. …........................................................................... 
 

4. …........................................................................... 

 
1Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic" realizowany przez Miasto 

Skierniewice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka 
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 23.07.2019r) 

2Niewłaściwe skreślić 
3Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
traktujące m.in. o podmiotach, którym może zostać taka pomoc udzielona, pomoc nie może być przyznana dla przedsiębiorst zajmujących się 
produkcją podstawową produktów rolnych a także prowadzących działalność w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach 
działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia 1407/2013. 

4Przez okres rozpatrywania możliwości wystąpienia pomocy publicznej należy rozumieć zarówno okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości 
(co najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) 


