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OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI 

 

montażu instalacji OZE na terenie   

Gminy Rzeczyca 
 

 Ja, niżej podpisany/a/ni
1
 

……………………………………………………………………………..……………………. 
(imię i nazwisko)  

zamieszkały/a w 

………......................................…………...………....….....…..................................................... 
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)  

 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że wybór uczestników przeprowadzony zostanie         

w oparciu o niżej wskazane kryteria formalne. 

 
Kryteria formalne: 
1.  Uregulowany stan prawny nieruchomości; 

2.  Budynek mieszkalny oddany do użytkowania do 31.12.2017 

3.  Mieszkańcy budynku są w nim zameldowani/zamieszkujący na stałe; 

4.  Kolektor słoneczny nie mogą być montowane na pokryciu dachu z eternitu; 

5. Deklarację, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.  

W przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela należy do deklaracji dołączyć pisemne 

upoważnienie do podpisywania deklaracji, ankiety i oświadczenia w imieniu 

właściciela/współwłaściciela; 

7.  Lokalizacja nieruchomości na terenie Gminy Rzeczyca; 

8.  Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na 

dzień 31 grudnia 2020 r. Dla osób posiadających zaległości o których mowa powyżej w dniu 

rozpoczęcia naboru ankiet kryterium będzie spełnione w przypadku ich opłacenia przed złożeniem 

deklaracji i ankiety,   

9. W budynku nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.  

10. Urządzenie oraz energia wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana na potrzeby 

związane z działalnością gospodarczą jeśli takowa jest zarejestrowana lub będzie zarejestrowana. 

11.Urządzenie oraz energia wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana na potrzeby 

związane z działalnością rolniczą jeśli takowa występuję lub będzie występować. 

 

Po umieszczeniu na podstawowej liście rankingowej: 

1. W wyznaczonym czasie podpisanie z Gminą umowy udziału w projekcie. 

2. Wpłacenie  wymaganego wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę 

 

 

 

 

                                                           
1
  W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. 
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UWAGA: Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy 

rankingowej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

……………….........……….       …………....……………..                       
(data, miejscowość)                                     (czytelny podpis)  

 

 

 

 

 

 

 
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w 

oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

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

(data, miejscowość)                                     (czytelny podpis)  

 

 


