
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Numer ID wniosku: ………………………                                                 

 

Data wpływu: ………………………….…   

 

                 (wypełnia Grantodawca)                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

……………………………………………………. 

                                                                                                                                                    

Miejscowość i data 

 

Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” 

 

Ja, niżej podpisany/a* (właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości) 

 

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

 

zamieszkały/a pod adresem:  

 

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

 

tel:.................................................................................. e-mail:................................................................ 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr ….…………………………………………………………….. 

 

PESEL…………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer księgi wieczystej: …………………...…………………………………………………………… 

 

Numer działki: ...………………………………………………………………………………………… 

 

Adres do korespondencji (podać jeśli inny aniżeli adres zamieszkania/zameldowania): 

 

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

 

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

 

Wnioskuję o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” planowanego do realizacji przez 

Związek Międzygminny do spraw Ekologii z siedzibą w Żywcu w ramach działania 4.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.4 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs 

grantowy. 

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości* położonej na terenie miejscowości ………………………………………………… 

about:blank


 
przy ulicy………………………………………………………………………….…………………….. 

i mam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiając zarówno realizację inwestycji 

zgodną z otrzymanym audytem energetycznym jak i eksploatację zadeklarowanej inwestycji w okresie 

trwałości projektu: 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Związku 

Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Zgodnie z powyższym oświadczam, że biorę udział w projekcie w zakresie zgodnym z audytem 

energetycznym wraz z późniejszymi zmianami (załącznik nr 1a) oraz skróconym wyciągiem dot. 

zakresu rzeczowego oraz wskaźnikó (załącznik 1b). 

 

Zakres planowanych prac dotyczy: 

□ Dostawy i montażu kotła gazowego 

□ Dostawy i montażu kotła na biomasę 

□ Dostawy i montażu pieca elektrycznego 

□ Modernizacji komina wentylacyjnego i spalinowego 

□ Budowy / rozbudowy / modernizacji instalacji gazowej / budowy przydomowych zbiorników 

na gaz 

□ Modernizacji instalacji elektrycznej 

□ Modernizacji instalacji c.o. 

□ Modernizacji instalacji c.w.u. 

□ Budowy systemu wentylacji z rekuperacją 

□ Instalacji fotowoltaicznej 

□ Instalacji solarnej 

□ Instalacji wiatrowej 

□ Pompy ciepła gruntowej 

□ Pompy ciepła powietrznej c.o. 

□ Pompy ciepła powietrznej na c.w.u. 

 

Planowany rok i miesiąc rozliczenia inwestycji (złożenia wniosku o refundację tj. wypłatę środków) 

/wybrać wyłącznie jedną datę/: 

 

Miesiąc: styczeń lipiec  

 luty sierpień  

 marzec wrzesień □ 2020 

 kwiecień październik □ 2021 

 maj listopad  

 czerwiec grudzień  

 

Okres realizacji inwestycji ustala się na: 

 

Rozpoczęcie realizacji projektu ……………………………………. r. (data poniesienia pierwszego 

wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu) nie może być wcześniejsza niż data podpisania 

umowy. 

 

Zakończenie realizacji projektu ……………….……………………. r. (nie może być późniejsze niż 

30.09.2021r.) 

 



 
Rachunek bankowy, na który będzie wypłacona dotacja: 

 

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

 

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

 

Oświadczam, że: 

□ Zobowiązuje się do wykonania termomodernizacji (m.in. ocieplenie budynku, ocieplenie 

dachu, wymiana okien, drzwi itp.) zgodnie z założeniami wykonanego audytu 

energetycznego w celu spełnienia wymogów konkursu z własnych środków do momentu 

zakończenia przeze mnie inwestycji (bez udziału grantu), 

□ w budynku objętym Projektem NIE JEST prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza, 

□ budynek objęty projektem został oddany do użytkowania przed dniem złożenia Wniosku o 

udzielenie Grantu. 

 

Wnioskodawca mieszka pod tym samym adresem, pod którym ma być wykonana inwestycja zgodnie 

z zakresem określonym w audycie energetycznym. 

 

Ponadto, oświadczam, iż: 

❏ zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu poprzez zapewnienie poprawnej pracy 

całej inwestycji i utrzymania jej w niezmienionym stanie technicznym. Jak również 

zobowiązuje się do niezmieniania miejsca lokalizacji inwestycji i jej przeznaczenia przez 

okres trwałości projektu, tj. 5-ciu lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego na rzez Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu, 

❏ deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz kosztów 

niekwalifikowanych, 

❏ dla budynku, gdzie zostanie wykonana inwestycja, nie nastąpiło podwójne finansowanie. Na 

realizację przedsięwzięcia  nie uzyskałem/uzyskałam innego dofinansowania z jakichkolwiek 

środków krajowych jak i zagranicznych oraz o dodatkowe dofinansowanie nie będę się 

starał/starała w przyszłości, 

❏ wydatki na realizację przedsięwzięcia będę ponosić na zasadach określonych w Regulaminie 

tj. w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, niezawyżony w stosunku do średnich cen i 

stawek rynkowych. Przed wyborem Wykonawcy dokonam także rozeznania rynku wybierając 

najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi uzyskania najlepszych efektów do poniesionych 

nakładów, 

❏ budynek objęty wnioskiem jest oddany do użytku i zasiedlony, 

❏ obecne pokrycie dachowe nie jest wykonane z materiału zawierającego azbest/obecne 

wykonane materiału zawierającego azbest wymienię przed wykonaniem instalacji 

fotowoltaicznej na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymianę 

pokrycia dachowego zakończę przed montażem w/w instalacji OZE, 

❏ nie zalegam w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz gminy w której zrealizowana będzie 

inwestycja, 

❏ dla budynku, gdzie wykonana zostanie inwestycja, na etapie składania wniosku przez Związek 

Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu przygotowano i zweryfikowano audyt energetyczny 

przez podmiot/osoby do tego uprawnione, 

❏ energia elektryczna i/lub cieplna wyprodukowana przez instalację wykonaną w ramach 

Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 



 
Ekologii w Żywcu” będzie WYKORZYSTYWANA WYŁĄCZNIE NA CELE 

MIESZKANIOWE, 

❏ zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Ograniczenie 

niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” oraz 

wszystkimi jego załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym / 

świadomą wymagań wynikających z Regulaminu, 

❏ wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w 

celach związanych z Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych oraz ich wykorzystywanie i przekazywanie firmie przygotowującej dokumentację 

aplikacyjną w celach związanych z realizacją Projektu, 

 

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu: 

a) audyt energetyczny wraz z późniejszymi zmianami 

b) skrócony wyciąg dot. zakresu rzeczowego oraz wskaźnikó 

c) oświadczenie pozostałych właścicieli o wyrażeniu zgody na realizację projektu 

d) upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli  

e) oświadczenie o wykluczeniu,  

f) oświadczenie o odpowiedzialności karnej, 

g) klauzula RODO 

h) wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości 

i) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (odpis z Księgi 

Wieczystej nie starszy niż 3 m-ce). Akceptowalny jest wydruk ze strony internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do  

j) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 

 

 

 

 

 

……………………………………...…………………………………………… 

    data i czytelny podpis Wnioskodawcy tj. właściciela/ współwłaściciela(i) nieruchomości,  

który będzie wpisany do umowy o powierzenie grantu  

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do


 
Załącznik b) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 

 

Skrócony wyciąg dot. zakresu rzeczowego oraz wskaźników 

 

ID  

Nr działki  

Dane właściciela  

GMINA  

Adres budynku  

Ilość zainstalowanych kotłów gazowych  

Ilość zainstalowanych kotłowni biomasowych  

Ilość zainstalowanych pieców elektrycznych  

Ilość zmodernizowanych kominów  

Ilość wybudowanych/zmodernizowanych instalacji 

gazowych 
 

Ilość zmodernizowanych instalacji elektrycznych  

Ilość zmodernizowanych instalacji c.o.  

Ilość zmodernizowanych instalacji c.w.u.  

Ilość zmodernizowanych systemów wentylacji z 

rekuperacją 
 

Ilość zainstalowanych układów fotowoltaiki  

Ilość instalacji solarnych  

Ilość zainstalowanych wiatraków  

Pompa ciepła gruntowa  

Pompa ciepła powietrzna c.o.  

Pompa ciepła powietrzna c.w.u.  

Ocieplenie ścian zewnętrznych [m
2
]  

Ocieplenie dachów/ stropodachów/stropów nad ostatnią 

ogrzewaną kondygnacją [m
2
] 

 

Wymiana okien zewnętrznych [m
2
]  

Wymiana drzwi zewnętrznych [m
2
]  

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię 

pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania c.w.u. wyrażony w EP H+W przed 

wymianą źródła ciepła 

 

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię 

pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania c.w.u. wyrażony w EP H+W po 

wymianie źródła ciepła 

 

Zakres rzeczowy kosztów niekwalifikowalnych  

Koszt termomodernizacji brutto - niekwalifikowalny  

Koszt brutto wykonanej inwestycji kwalifikowalnej 

zgodny z audytem 
 

Kwalifikowalne + niekwalifikowalne  

Koszt brutto przygotowania dokumentacji projektowej i  



 
audytu porealizacyjnego 

Koszt kwalifikowalny całej inwestycji wraz z 

dokumentacją - do umowy 
 

Czy w budynku prowadzona jest działalność 

gospodarcza 
 

Audyt energetyczny - Aneks nr 1 z dnia  

Audyt energetyczny - Aneks nr 2 z dnia  

Audyt energetyczny - Aneks nr 3 z dnia  

Uwagi do OF2  

Uwagi do OM  

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

[ tony równoważnika CO2 ] 

 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE [ szt. ] 

 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE [ szt. ] 

 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE [ szt. ] 

 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii [ gospodarstwa domowe ] 

1 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [ szt. ] 1 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [ GJ/rok ]  

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 

realizacji projektu [ GJ/rok ] 

 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE [ MWht/rok ] 

 

Produkcja energii cieplnej z nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [ 

MWht/rok ] 

 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok ] 

 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 

źródeł odnawialnych [ MWt ] 

 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych [ MWe ] 

 

Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ]  

 

 

 

……………………………………...…………………………………………… 

    data i czytelny podpis Wnioskodawcy tj. właściciela/ współwłaściciela(i) nieruchomości,  

który będzie wpisany do umowy o powierzenie grantu  



 
Załącznik c) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 

 

 

Oświadczenia pozostałych właścicieli/posiadaczy innego tytułu do nieruchomości o wyrażeniu 

zgody na realizację projektu 

 

Ja ………………………………………………….…………………………………… zamieszkały/a w 

…………………………………………….. przy ul.  ……………...…………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ................................................................... wyrażam zgodę 

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku 

Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”, realizowanego w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020  nr 

RPSL.04.03.04-IZ.01-24 - 224/17, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs grantowy. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela nieruchomości 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 
Załącznik nr d) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 
 

 

Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych właścicieli/posiadaczy innego tytułu 

prawnego do nieruchomości  (dotyczy/nie dotyczy*) 

 

 

Ja ………………………………………………….…………………………………… zamieszkały/a w 

…………………………………………….. przy ul.  ……………...…………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ................................................................... upoważniam 

Pana/Panią .................................................................................................... zamieszkałego/zamieszkałą 

w ……........................................………………………… przy ul. ……………………………………. 

legitymującą się dowodem osobistym nr: ....................................................................... do 

reprezentowania mnie w całym procesie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ograniczenie niskiej 

emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”, realizowanego w 

ramach konkursu RPO WSL 2014-2020  nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24 - 224/17, Oś Priorytetowa IV. 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 

Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej - konkurs grantowy. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela nieruchomości 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 
 

 

Załącznik e) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 

 

Oświadczenie o wykluczeniu 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

nie jestem wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z udziałem środków 

europejskich. 

 

Oświadczam, że zrealizuję we własnym zakresie obowiązki wynikające z  przepisów ustawy Prawo 

Budowlane oraz ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
    data i czytelny podpis wszystkich właścicieli/współwłaścicieli 

 

 



 
 

 

Załącznik f) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 

 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

 

 

Oświadczam że jestem świadomy 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 istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego przyznanego na podstawie projektu prowadzonego 

przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
    data i czytelny podpis wszystkich właścicieli/współwłaścicieli 

 

 

 

 



 
Załącznik g) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 

działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję 

że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny ds. Ekologii  

z siedzibą w Żywcu ul. Ks. Pr. S. Słonki 22. 

2. Adres e-mail do Inspektora ochrony danych osobowych: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i lit. C RODO w 

celu związanym z realizacją Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności 

Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” (tj. przygotowaniem, realizacją, 

rozliczeniem) po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja dot. realizacji projektu tj. Kierownik i Członkowie Zespołu Operatora. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu przez Operatora 

Projektu. Na okres trwałości projektu (tj. okres 5 lat od ostatniej płatności Instytucji 

Zarządzającej na rzecz Grantodawcy, tj. Związek Międzygminny) Państwa dane będą 

przechowywane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu 34-300 ul. 

Ks. Stanisława Słonki 22. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

niezbędne dla właściwej realizacji umowy powierzenia grantu. Brak zgody na podanie i 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie oznaczać rezygnację z podpisania umowy 

powierzenia grantu. 

8. Posiada Pani/Pan:  

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących /art. 15 RODO/,  

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych /art. 16 RODO/, 

c) prawo żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o którym mowa w art.. 18 ust. 2 RODO /art.18 RODO/, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

▪ prawo do usunięcia danych osobowych /art. 17 ust.3 lit. B, d lub e RODO/ 

▪ prawo do przenoszenia danych osobowych /art. 20 RODO/ 

▪ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. C RODO /art.21 RODO/ 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 

 

 

……………………………………………………………… 
    data i czytelny podpis wszystkich właścicieli/współwłaścicieli 



 
Załącznik h) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 

 

 

Wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości 
 

 

W związku z koniecznością weryfikacji rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się 

o dofinansowanie z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oświadczam, że właścicielami nieruchomości są: 

 

 

Imię Nazwisko Nr PESEL 

Nr NIP 

/jeśli Grantobiorca 

go posiada/ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 

…………………………………………… 
data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 



 
Załącznik i) do Wniosku o przyznanie grantu 

 

Dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu” 

 

 

 

 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

 

 
……………………..…………. 

miejscowość, data 

 
 

W związku z realizacją projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku 

Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w imieniu własnym oświadczam, iż zarówno w trakcie 

realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób 

poniesionego kosztu podatku VAT. 

 

Zobowiązuję się do zwrotu wraz z odsetkami zrefundowanej w ramach ww. projektu części 

poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku 

przeze mnie. 

 

Ja, niżej podpisany jestem świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie fałszywych 

oświadczeń. 

 

 

    

……………………………………...…………………………………………… 

Imię  i  nazwisko  

 

 

……………………………………...…………………………………………… 

    data i czytelny podpis wszystkich właścicieli/współwłaścicieli 

 


