
 

 

Oświadczenie współwłaściciela o udziale w Projekcie grantowym 

pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn II”  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta 

na odnawialnych źródłach energii 

 

1. Dane współwłaściciela 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Seria i numer dowodu 

osobistego oraz organ 

wydający 

 

PESEL  

 

2. Dane budynków zgłoszonych do Projektu 

 

a) Rodzaj budynku: mieszkalny/niemieszkalny1 

Adres nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Podstawa prawna dysponowania nieruchomością: 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Rodzaj budynku: mieszkalny/niemieszkalny2 

Adres nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Podstawa prawna dysponowania nieruchomością: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Oświadczenia: 

 

a) Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par. 1 

KK) ciążącej na osobie, która przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 

albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 

                                                
1 Należy wybrać prawidłową opcję. 
2 Należy wybrać prawidłową opcję. 



 

istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego przyznawanego na podstawie Projektu 

grantowego przez Gminę Szczuczyn. 

 

 

                                          ………………………..……………………………………………………… 

                                                         Miejscowość, data i czytelny podpis współwłaściciela 

 

 

b) Zapoznałes/-am się z Regulaminem wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego 

pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn II” zgłoszonego do wsparcia przez Gminę 

Szczuczyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii i wyrażam zgodę na udział w tym Projekcie 

……………………………………….. (imię i nazwisko Grantobiorcy) i budowę instalacji 

…………………………………... (rodzaj instalacji) na nieruchomości wskazanej w pkt 2 

niniejszego Oświadczenia. 

 

                                          ………………………..……………………………………………………… 

                                                         Miejscowość, data i czytelny podpis współwłaściciela 

 

c) Na dzień składania oświadczenia nie posiadam/posiadam3 jakichkolwiek zaległości finansowych 

wobec Gminy Szczuczyn z tytułu należności cywilnoprawnych, podatkowych oraz z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

                                          ………………………..……………………………………………………… 

                                                         Miejscowość, data i czytelny podpis współwłaściciela 

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikację, wykorzystywanie swoich danych osobowych oraz 

wizerunku w celach związanych z realizacją Projektu grantowego pn. „Słoneczne instalacje OZE 

w gminie Szczuczyn II’’ zgodnie z ustawą Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

 

                                          ………………………..……………………………………………………… 

                                                         Miejscowość, data i czytelny podpis współwłaściciela 

 

                                                
3 Należy wybrać prawidłową opcję. 


