
 

Informacja 
 

W związku z Państwa zgłoszeniem w 2017 roku do projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł 

energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków” oraz możliwością 

realizacji projektu w najbliższych miesiącach ze wsparciem ze strony Urzędu Marszałkowskiego 

w Katowicach prosimy o pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie.  

Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 85 % kwoty netto pozostaje bez zmian. Podatek 

VAT w wysokości 8 % lub 23 % jest kosztem niekwalifikowanym i będzie poniesiony przez mieszkańca. 

Ostateczna wartość całego programu będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wybór dostawcy 

paneli i po podpisaniu umowy. Planowany termin realizacji projektu to koniec czerwca 2023 r. 

Informujemy, iż nie ma możliwości zmian w zakresie typu instalacji i ich mocy. Dopuszczalna 

jest jedynie zmiana lokalizacji wybranej uprzednio instalacji, w obrębie danej nieruchomości, na 

pisemne uzasadnienie ze strony uczestnika projektu.  

Nie jest dopuszczalna refundacja poniesionych już kosztów związanych z  zakupem instalacji 

we własnym zakresie przez mieszkańca. 

Jeżeli deklarowali Państwo udział jednocześnie w kilku wariantach i dotychczas wykonali 

Państwo we własnym zakresie którąkolwiek z instalacji lub kocioł, istnieje możliwość realizacji 

projektu w pozostałym zadeklarowanym zakresie. Przy czym, nie ma możliwości refundacji kosztów 

już poniesionych, jak również rozbudowy/dobudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej/solarnej. 

Dopuszcza się możliwość poszerzenie zgłoszonego przez Państwa zakresu wariantów 

instalacji wyłącznie poprzez złożenie wybranego wariantu na listę rezerwową. 

W związku z krótkim terminem na realizację projektu, prosimy  

o dostarczenie do Punktu Informacyjnego wypełnionej deklaracji uczestnictwa lub rezygnacji 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2022 r.  

 

Brak deklaracji w powyższym terminie  

równoznaczny jest z rezygnacją z udziału w projekcie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Deklaracja uczestnika projektu  

pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych 

w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków” 

 

Imię:  

Nazwisko:  

Adres instalacji:  

Nr telefonu:  

 

W związku z realizacją projektu deklaruję (proszę wskazać tylko jedną z poniższych opcji): 

 Podtrzymuję udział w projekcie w całości i wyrażam zgodę na montaż instalacji dobranych dla 

mojego gospodarstwa domowego w 2018 r., zgodnie z Regulaminem 

 Rezygnuję z udziału w projekcie 

 

Jednocześnie oświadczam, iż (proszę wskazać, jeśli dotyczy): 

 Zamontowano dla wskazanej lokalizacji instalację fotowoltaiczną we własnym zakresie 

 Dokonano wymiany źródła ciepła dla wskazanej lokalizacji we własnym zakresie 

Wnoszę o zmianę lokalizacji instalacji w obrębie nieruchomości.  

Uzasadnienie:  

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

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

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

 

Data wypełnienia deklaracji: 
 

Czytelny podpis uczestnika: 
 
 
 
 
 
 

 

 


