
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 
 

OŚWIADCZENIE 

osoby biorącej udział w Projekcie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski 
Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV 
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1. 
Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, naboru 
RPSL.04.01.03-IŻ.01-24-199/17 
 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko): 

 
 

zamieszkały/a (adres zamieszkania): 

 
 

posiadający nr PESEL:        

 
 
 

oświadczam, że: 

1. całkowita powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego1) położonego w miejscowości 

……………………………. nr ……………. na działce o numerze ewidencyjnym ………………………….……. obręb 
……………….……… Gmina Lelów, w którym ma zostać zainstalowana instalacja OZE w ramach 
przedmiotowego Projektu wynosi: 

 
 
 
 

2. energia pochodząca z zainstalowanej w ramach Projektu instalacji OZE nie będzie 
wykorzystywana w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości (tj. 5 lat od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta) na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
rolniczą lub agroturystyczną. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub 
agroturystycznej i wykorzystywania energii instalacji OZE również na cele prowadzonej 
działalności, zamontowane zostanie na mój koszt, osobne urządzenie pomiarowe, umożliwiające 
dokładne rozdzielenie mediów (energii elektrycznej, ciepłej wody, energii cieplnej) na cele 
własnego gospodarstwa domowego i cele prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub 
agroturystycznej. 

3. moje gospodarstwo domowe: 

 nie wykorzystuje energii pochodzącej z OZE, 

 wykorzystuje energię pochodzącą z OZE, której źródłem jest ....………………….……………………..…. 
o mocy …………………… 

4. dla budynku wymienionego w pkt. 1 mam zawartą umowę kompleksową dostarczania energii 
elektrycznej, której przedmiotem jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej;  
 

 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
miejscowość i data czytelny podpis 

 

1) Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą 
powierzchnię budynku z wyjątkiem: 

− powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;  
− powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;  
− powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.  
Część “mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, 
sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). 

 

…………………………………….…………………….   m2 


