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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury  

na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego  

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021  
w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat 

 

Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanym 
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany 
klimatu”, Obszar programowy: Klimat, przygotowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 
 

I.DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA MONTAŻU  ZESTAWU  
 
Miejsce montażu Zestawu: 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer działki: …………………………… 
 

II.DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI / OSOBY POSIADAJĄCEJ PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ)1 

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

 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PESEL ………………………………………………......................  Nr telefonu ……………………………….………………….. 
 
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PESEL ………………………………………..................................  Nr telefonu ……………………………….………………….. 
 
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………………………………………………………………...  
 
 
 
 
 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
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III.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości / współwłaścicielem nieruchomości / posiadam 
prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2028 roku potwierdzone 
w formie pisemnej.2  

2. Oświadczam, że członkiem mojego gospodarstwa domowego jest/nie jest3 osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą/rolniczą. 

3. Oświadczam, że na nieruchomości, na terenie której ma być zamontowany Zestaw jest/nie jest4 
prowadzona działalność gospodarcza/działalność rolnicza. 

4. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie Miastu Jasło powyższej nieruchomości w celu montażu 
Zestawu na okres realizacji Projektu oraz przez okres 3 lat od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego 
dla Projektu. 

5. Wyrażam zgodę na montaż Zestawu i oświadczam, że nieodpłatnie udostępnię na czas realizacji 
Projektu niezbędną powierzchnię posesji/nieruchomości celem jej wykonania. 

6. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości przez okres co najmniej 
3 lat od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego dla Projektu, zamontowanego Zestawu oraz 
oznaczenia logotypami o współfinansowaniu Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
2014-2021 w ramach Programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: 
Klimat. 

7. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres 3 lat od dnia zatwierdzenia Raportu 
Końcowego dla Projektu właścicielem Zestawu wykonanego na mojej nieruchomości będzie Miasto 
Jasło. 

8. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Miasto Jasło na moją rzecz prawa własności do wykonanego na 
mojej nieruchomości Zestawu po upływie 3 lat od dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego dla 
Projektu. 

9. W przypadku zakwalifikowania mnie do uczestnictwa w Projekcie, podpiszę z Miastem Jasłem Umowę 
uczestnictwa w Projekcie, regulującą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające 
z zapisów Umowy o dofinansowanie Projektu. 

10. Oświadczam, że pokryję 15% kosztów kwalifikowanych Zestawu, koszty podatku od towarów i usług 
tj. VAT obciążający Miasto Jasło w związku z realizacją Zestawu oraz inne koszty Zestawu, które nie 
zaliczane są do kosztów kwalifikowanych i zobowiązuję się do dokonania wpłaty na rzecz Miasta Jasła 
w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

11. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja Projektu może pociągać za sobą dodatkowe koszty 
niekwalifikowane związane z dostosowaniem miejsca posadowienia Zestawu, a w wypadku 
wystąpienia takich kosztów w całości zobowiązuję się je ponieść.  

12. Upoważniam Miasto Jasło oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki do reprezentowania mnie przed 
wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych 
z dostawą i montażem Zestawu na mojej nieruchomości. 

 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
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13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze 
mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do 
Projektu. Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne 
oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).5 

 
 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 5 za składanie nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa 
w art. 297 § 1 ustawy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
w przedstawionych przeze mnie dokumentach. 
 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością: 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

********************************************* 

 

 

Deklarację należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter)  

w terminie od 12 do 18 stycznia 2023 r. w godzinach pracy urzędu. 

W przypadku pytań odnośnie programu oraz wypełniania deklaracji prosimy o kontakt mailowy: 

urzad@um.jaslo.pl lub telefoniczny: (13) 44 86 347. 

 
5 Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Jasło. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu. Posiadają 
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na 
przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość uzyskania dofinansowania do montażu i rozliczenia Zestawu w ramach Projektu. 


