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Data i godzina wpływu oświadczenia   
Imię i nazwisko   
Adres   
Numer telefonu  
Adres e-mail:   

 

Informujemy, że Gmina Cieszanów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój OZE na terenie 

Gminy Cieszanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020.  

W związku z tym, zobowiązujemy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w naborze pierwotnym o złożenie 

oświadczenia w sprawie dalszego uczestnictwa w projekcie. Oświadczenie należy złożyć do dnia 26 lutego 

2021 roku do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie. 
 

Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie  
 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że:                                                  ( zaznaczyć    właściwe pole ) 
 

 Rezygnuję z udziału w projekcie  

 Pozostaję w projekcie bez zmian i potwierdzam wybór następujących:  
 

Tabelę wypełniają osoby które nie dokonują żadnych zmian  
 

Lp.  Rodzaj instalacji OZE Szacunkowa cena brutto 

instalacji  

 

/zł./ 

Szacunkowy wkład 

własny do wpłaty przez 

mieszkańca 

/zł./  

Zaznacz 

X przy 

wybranej 

instalacji. 

1. Fotowoltaika o mocy 3,12 kW  21 840,00   6 200,00  

2. Fotowoltaika o mocy 4,16 kW 29 120,00 8 145,00        

3. Fotowoltaika o mocy 5,20 kW 36 400,00 10 020,00     

4. Fotowoltaika o mocy 6,24 kW 37 000,00 10 346,00   

5. Kolektory słoneczne  2 kolektory + 300L (3,97 kW) 13 000,00 3 290,00   

6. Kolektory słoneczne  3 kolektory + 400L (5,91 kW) 16 000,00 3 980,00   

7.  Kolektory słoneczne  4 kolektory + 500L (7,88 kW) 19 000,00 4 670,00   

8. Gruntowa pompa ciepła  8,9 kW 60 000,00 14 100,00   

9. Gruntowa pompa ciepła  11,2 kW 72 000,00 16 860,00   

10. Kocioł na pellet o mocy min. 25 kW 20 000,00 4 900,00   

11.  Kocioł na pellet o mocy min. 19 kW 18 000,00 4 440,00   

12. Kocioł na pellet o mocy min. 14 kW 16 000,00 3 980,00   
 

Podane ceny są cenami szacunkowymi, ostateczna wartość instalacji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu 

na wybór wykonawcy zadania. 

 Pozostaję w projekcie, lecz wnioskuję o zmianę: 
 

Tabelę wypełniają osoby, które wnioskują o zmianę instalacji:  
 

Lp.  Rodzaj instalacji OZE Rezygnuję z instalacji 

(zaznacz X) 

Wnioskuję o inną instalację 

(zaznacz X) 

1. Fotowoltaika o mocy 3,12 kW    

2. Fotowoltaika o mocy 4,16 kW   

3. Fotowoltaika o mocy 5,20 kW   

4. Fotowoltaika o mocy 6,24 kW   

5. Kolektory słoneczne  2 kolektory + 300L (3,97 kW)   

6. Kolektory słoneczne  3 kolektory + 400L (5,91 kW)   

7.  Kolektory słoneczne  4 kolektory + 500L (7,88 kW)   

8. Gruntowa pompa ciepła  8,9 kW   

9. Gruntowa pompa ciepła  11,2 kW   

10. Kocioł na pellet o mocy min. 25 kW   

11.  Kocioł na pellet o mocy min. 19 kW   

12. Kocioł na pellet o mocy min. 14 kW   
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Uwaga:  
Rezygnacja z instalacji jest ostateczną decyzją mieszkańca. Gmina będzie przydzielać nowe instalacje wyłącznie w 

przypadku, gdy powstaną wolne miejsca po rezygnacji innych osób.  

 

Oświadczenia mieszkańca związane z realizacją projektu:  

1. Oświadczam, że potwierdzając uczestnictwo w projekcie wyrażam zgodę na pokrycie kosztów 

kwalifikowanych (15% ceny netto instalacji + 100% podatku VAT) oraz kosztów niekwalifikowanych 

związanych z realizacją projektu. Koszty niekwalifikowane to koszty które ponosi w 100% mieszkaniec 

uczestnik projektu (np.  np. montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej, jeżeli będzie wymagany, 

zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ciągu kominowego do zamontowania kotła centralnego 

ogrzewania, zapewnienie w pomieszczeniu kotłowni podwójnego gniazda uziemionego z 

zabezpieczeniem przepięciowym, dostosowanie komina do potrzeb kotła, pokrycia kosztów zamknięcia 

układu centralnego ogrzewania oraz wykonanie wszelkich poprawek estetycznych w budynku: 

odmalowanie pomieszczeń, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych oraz do pokrycia kosztów 

weryfikacji technicznej w kwocie 49,20 zł brutto za każdą instalację również przy zmianie instalacji, koszt 

dokumentacji aplikacyjnej i obsługi projektu, koszt ubezpieczenia instalacji).  

2. Zobowiązuję się że do dnia 28 lutego 2021 roku dokonam wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego w 

wysokości 1 000,00 zł netto od jednej instalacji na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:    

    69 9101 1042 2013 4400 0039 0023  - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Filia w Cieszanowie. 

3. Zobowiązuję się, że dokonam wpłaty pozostałej części wkładu własnego po rozstrzygnięciu przetargu na 

wyłonienie wykonawcy robót, na podstawie wezwania do zapłaty przesłanego przez Gminę Cieszanów.  

4. Zobowiązuję się do podpisania umowy regulującej udział w projekcie i określającej obowiązki Gminy 

Cieszanów oraz użytkownika instalacji.  

5. Przyjmuję do wiadomości że w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od wypłaty ostatniej części 

dofinansowania przez Urząd Marszałkowski właścicielem instalacji będzie Gmina Cieszanów, a ja jako 

użytkownik instalacji będę ponosił koszty związane z jej bieżącą eksploatacją. 

6. Oświadczam, że budynek ma uregulowany stan prawny i posiada księgę wieczystą, oraz mam prawo do 

dysponowania obiektem zgłoszonym do projektu.  

Nr księgi wieczystej: ………………………………………………………… 

7. Oświadczam, że w budynku objętym projektem zamieszkuje łącznie: …………..………… osób. 

8. Oświadczam, że powierzchnia użytkowa budynku objętego niniejszym projektem wynosi: ………… m2. 

9. Oświadczam, że w okresie ostatnich 10 lat wykonałem w budynku objętym projektem następujące 

działania / ulepszenia poprawiające efektywność energetyczną budynków: wymiana stolarki okiennej, 

wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian, ocieplenie stropów, ocieplenie fundamentów, wymiana 

oświetlenia na energooszczędne, inne jakie ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… (niepotrzebne skreślić)/. 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych na 

kotłownię uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie.  Oświadczam, że 

nie będę z tego tytułu miał żadnych roszczeń wobec Gminy Cieszanów, ani w stosunku firmy 

przeprowadzającej weryfikację techniczną budynku. 

11. Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła będzie zdemontowane i nie będzie w dalszym ciągu 

eksploatowane w budynku objętym projektem. 

12. Osoby, które wybrały automatyczny kocioł centralnego ogrzewania na pellet drzewny, zobowiązują się 

do stosowania paliwa zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Stosowanie nieodpowiednich paliw może 

prowadzić do uszkodzenia kotła i utraty gwarancji na urządzenie. W takim przypadku koszty naprawy 

urządzenia pokrywa w 100% mieszkaniec.  

13. Osoby, które wybrały automatyczny kocioł centralnego ogrzewania na pellet zapewnią paliwo do kotła 

we własnym zakresie i na własny koszt.  
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14. Osoby, które wybrały gruntową pompę ciepła zapewnią energię elektryczną potrzebną do pracy 

urządzenia na własny koszt.  

15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostepnienie pomieszczeń i miejsc do montażu wybranych instalacji 

w czasie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu w celu przeprowadzenia kontroli prze Urząd 

Miasta i Gminy Cieszanów i Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2014 – 2020.  

 

Oświadczam/my, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są rzetelne i zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę 

na weryfikację danych przez Gminę Cieszanów, jak również w zakresie technicznym przez firmę zewnętrzną 

upoważnioną przez Gminę do przeprowadzenia wstępnych weryfikacji  budynków w celu oceny możliwości 

wykonania deklarowanych instalacji i przygotowania dokumentacji technicznej wymaganej do złożenia 

wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. 

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią regulaminu naboru do projektu i akceptujemy jego 

zasady.  Regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem   www.ue.cieszanow.pl/oze 

Udział w projekcie jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w 

regulaminie naboru. 

W przypadku większej ilości wnioskodawców osobą upoważnioną do kontaktów z Gminą Cieszanów jest:  

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

tel. ………………………………………………………… Adres e-mail: ……………………………………………………………………………................. 

Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z procesem aplikacji oraz realizacji 

projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cieszanów reprezentowana przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów. 

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

działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  

* e-mail: iod@cieszanow.pl                   * tel.: 16 6311118  

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu dotyczącego montażu instalacji 

odnawialnych źródeł energii w Gminie Cieszanów w ramach projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy 

Cieszanów” 

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

osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
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7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO) oraz prawo ograniczenia 

ich przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO). 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

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

 

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

Adres zamieszkania: …………………………………………….................................................................................................   

Dowód osobisty seria/numer ……………………..…………… wydany przez ……………………………………………………………….. 

Data: ………………………….. 2021 roku  Czytelny podpis: ………………………………………………………………..……….…….... 
 

2. Imię i nazwisko: …………………………………………..…………………………… PESEL: …………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………….................................................................................................   

Dowód osobisty seria/numer ………………………..………… wydany przez ……………………………………………………………….. 

Data: ………………………….. 2021 roku  Czytelny podpis: ……………………………………………………………………………….... 
 

3. Imię i nazwisko: …………………………………………..…………………………… PESEL: …………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………….................................................................................................   

Dowód osobisty seria/numer ………………………………..… wydany przez ……………………………………………………………….. 

Data: ………………………….. 2021 roku  Czytelny podpis: ………………………………………………………..……………….…….... 

4. Imię i nazwisko: …………………………………………..…………………………… PESEL: …………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………….................................................................................................   

Dowód osobisty seria/numer ………………………………..… wydany przez ……………………………………………………………….. 

Data: ………………………….. 2021 roku  Czytelny podpis: ……………………..………………………………………………….…….... 


