
DEKLARACJA 
uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach

domowych mieszkańców gminy Kiełczygłów”
 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020. ,

1. Imię i nazwisko: …........................................................................................................................................................

2. Adres:.................................................................................................................................................................................

3. Adres e-mail:...................................................................................................................................................................

4. Telefon:..............................................................................................................................................................................

Deklaruję udział w projekcie „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 
domowych mieszkańców gminy Kiełczygłów” na zasadach opisanych w regulaminie 
uczestnictwa.

Oświadczam,  że  przyjmuję  do  wiadomości,  iż  złożenie  niniejszej  Deklaracji  nie  jest
równoznaczne z gwarancją otrzymania dofinansowania do montażu instalacji PV 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922), niniejszym wyrażam zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji przez Administratora
Danych  Osobowych,  przez  którego  rozumie  się  Gminę  Kiełczygłów,  na  potrzeby
realizacji wniosku o dofinansowanie unijne do instalacji fotowoltaicznych,

2) przekazanie  oraz  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  Deklaracji
przez  Administratora  Danych  Osobowych  na  potrzeby  realizacji  wniosku
o dofinansowanie unijne  dla  wybranego przez Gminę Kiełczygłów podmiotu, który na
potrzeby Gminy będzie opracowywał wniosek do instytucji udzielającej dofinansowania. 

….......................................................................
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Załącznik nr 10.   Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

Ja, niżej podpisany(a).......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

legitymujący(a) się………………………………...…………………………………………………….. 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu           

wydającego) 

urodzony(a)…………………..w………………………………….. 

                                (data)                                   (miejsce) 

zamieszkały(a)………………………………………………………………………………………..…..............................., 

(adres) 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka(i) nr…………………. w obrębie ewidencyjnym…………………………. w jednostce          

ewidencyjnej……………………………, na cele realizacji projektu, wynikające z tytułu : 
1

1. własności, 

2. współwłasności…………………………………………………………………………….., 

(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

3. użytkowania wieczystego………………………………………………………………, 

4. trwałego zarządu……………………………………………………………………………, 

5. ograniczonego prawa rzeczowego……………………………………………………., 

6. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów         

budowlanych……………………………………………………………….., wynikające z następujących    

dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji          

projektu…………………………………………………………………………………………... 

7. …………………………………………………………………………………………………….. 

(inne) 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …………………………….do reprezentowania osoby prawnej          

……………………………………………………………………………………………….. upoważniające  

(nazwa i adres osoby prawnej) 

mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji             

projektu w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu . 
2

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233             

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data) (podpis(y)) 

 

 

1
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

2
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych 
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01.01.1900r.             Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 99, Kiełczygłów (podane dane są przykładowe, należy je zastąpić własnymi)

jeżeli występuje współwłaściciel należy go/ich tutaj wpisać

Podpisy wszystkich współwłaścicieli
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