
 

 
 

 

 Sochaczew,  dnia ……………….… 

DEKLARACJA 

udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych w Sochaczewie.”, planowanego do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 

konkurs RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, Działanie 4.3.1. Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i 

rozwój mobilności miejskiej, typ projektu - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana 

urządzeń grzewczych 

 

Ja/My, niżej podpisana/y/i 

 

Imię Nazwisko Seria i nr 

dowodu 

osobistego 

Pesel Telefon/e-mail  

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

         

deklaruję/my uczestnictwo w/w projekcie.  

 

Oświadczam/my, iż nieruchomość zgłoszona do projektu jest zabudowana domem 

mieszkalnym  w którym planowana jest wymiana  urządzenia grzewczego,  posiada wszystkie 

odbiory budowlane.  Położona jest w Sochaczewie na działce nr ewidencyjny 

……………………….……  obręb …………………………………… jest moją/naszą 

własnością, co potwierdza wpis w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych Nr ………………………………………………… 

 

Posiadam/my pełne prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane i 

udzielam/my nieodpłatnie Gminie Miasto Sochaczew prawa do dysponowania 

nieruchomością w zakresie realizacji projektu, od dnia podpisania niniejszej deklaracji do 

zakończenia okresu trwałości projektu, tj. 5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie 

przez Gminę Miasto Sochaczew. 

 

Deklaruję/my współfinansowanie inwestycji w nieruchomości, którą dysponuję/jemy i którą 

zgłosiłam/em/liśmy do projektu. 

Wysokość mojego/naszego współfinansowania stanowić będzie minimum 20 % kosztów 

kwalifikowalnych i 100 % kosztów niekwalifikowalnych prac planowanych do realizacji w 

zgłoszonej przeze mnie/nas nieruchomości, do których zostanie doliczony podatek VAT w 

należnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
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Przyjmuję/jemy do wiadomości, że ostateczna kwota wkładu własnego zostanie ustalona po 

wyłonieniu Wykonawcy inwestycji w drodze przetargu zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 2017r poz. 1579 z póź. zm.). 

 

Wyrażam/my zgodę na realizację projektu w mojej/naszej nieruchomości przez Wykonawcę 

wybranego  przez Gminę Miasto Sochaczew. 

 

Oświadczam/y, że zosta/łam/łem/liśmy poinformowani, że środki rzeczowe wytworzone w 

ramach inwestycji  przez okres realizacji i trwałości projektu będą własnością Gminy Miasto 

Sochaczew, a po zakończeniu trwałości projektu zostaną mi/nam przekazane w sposób 

ustalony przez obie strony. 

 

Zobowiązuję/emy się do ubezpieczenia środków rzeczowych wytworzonych w ramach 

inwestycji, pokrycia kosztów przeglądów technicznych, zachowania osiągniętego efektu 

rzeczowego i ekologicznego przez okres realizacji i trwałości projektu. 

 

W przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania zobowiązuję/jemy się do:  

 

- niezwłocznego podpisania umowy cywilno-prawnej z Gminą Miasto Sochaczew w 

zakresie użyczenia zgłoszonej przeze mnie/nas nieruchomości na cele realizacji projektu, 

określającej obowiązki stron wynikające z regulaminu konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-

14-078/18 i umowy o dofinansowanie,  

- pokrycia udziału własnego w formie wskazanej przez gminę. 

 

Oświadczam/my, iż mam/mamy świadomość i wyrażam/my zgodę na to, iż projekt 

będzie realizowany przez Gminę Miasto Sochaczew wyłącznie pod warunkiem 

uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, konkurs RPMA.04.03.01-IP.01-14-

078/18.  

 

Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych  danych osobowych zawartych w 

deklaracji na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego 

poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”, oświadczam, ze przyjmuje do 

wiadomości, iż: 

- Administratorem moich/naszych danych osobowych jest Gmina Miasto Sochaczew, 

- Podstawę przetwarzania moich/naszych danych osobowych, jest Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018roku  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

- Moje/nasze dane będą przetwarzane w celu: 

 - przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Poprawa jakości 

środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie.” 

 - złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami 

 - realizacji projektu 

- Moje/nasze dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom i 

instytucjom upoważnionym przez Administratora Bazy w drodze umowy lub porozumienia 

zawartego na piśmie. Powyżej wymienione podmioty i instytucje mogą przetwarzać 

moje/nasze dane wyłącznie w celu wyżej wymienionym. 
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- Podanie moich/naszych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 

w projekcie. 

- Mam/mamy prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 

Oświadczam/my, że znam/znamy i akceptuję/jemy warunki konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-

14-078/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 

Link do warunków konkursu  

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-

zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-

rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/ 

Oświadczam/my , że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą i odzwierciedlają aktualny 

stan prawny oraz faktyczny.  

 

  

 

………………………………………………….…….………………………………  

                                  (data i czytelne podpis/y właściciela/współwłaścicieli nieruchomości )  

 

 

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

