
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań, tel. 618 456 200 
biuro@wfosgw.poznan.pl, www.wfosgw.poznan.pl 

  

 
Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 

 
 
 

………………………..…………………….. 
                  (miejscowość, data)  
 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 

1. Oświadczam, że energia wytworzona w ramach przedsięwzięcia będzie wykorzystana wyłącznie 

na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

2. Oświadczam, że nie uzyskałem/am i nie będę się ubiegał/a o dofinansowanie całych lub części 

kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje 

w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”, 

z innych środków publicznych, za wyjątkiem środków pochodzących z umowy pożyczki w ramach 

Programu „OZE – 2017”. 

3. Oświadczam, że wywiązuję się z ciążących na mnie zobowiązaniach publicznoprawnych 

i cywilnoprawnych na rzecz  właściwych organów oraz podmiotów (m.in. Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego) i nie mam w stosunku do nich żadnych zaległości. 

4. Zobowiązuję się do ponoszenia należności publicznoprawnych związanych z dofinansowaniem 

przedsięwzięcia i przedsięwzięciem, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego1.  

5. Zobowiązuję się do wyboru wykonawców w ramach przedsięwzięcia poprzez zastosowanie zasad 

równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, kierując się zasadą uzyskania 

maksymalnych efektów w stosunku do poniesionych kosztów oraz optymalnej relacji ceny do jakości, 

z uwzględnieniem trwałości i kosztów związanych z cyklem życia produktu. 

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie danych adresowych 

oraz adresu e-mail pod rygorem, że dostarczenie pisma/ wiadomości e-mail przez Fundusz pod 

dotychczas znany adres Wnioskodawcy/ Beneficjenta zostanie uznane za skuteczne. 

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Funduszu o wszelkich zmianach mających wpływ 

na realizację przedsięwzięcia na każdym jego etapie. 

8. Zobowiązuję się do pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalifikowanych  

przedsięwzięcia. 

9. Zobowiązuję się do realizacji całego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przedstawionego 

w złożonym wniosku, bez względu na zakres i poziom dofinansowania przedsięwzięcia.  

10. Zobowiązuję się do przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących pożyczki oraz realizacji 

przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej. 

W przypadku dokumentów, dotyczących zadań objętych pomocą publiczną, Beneficjent jest 

dodatkowo zobowiązany do przechowywania ich przez okres 10 lat począwszy od dnia udzielania 

pomocy finansowej. 

11. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących złożonego wniosku oraz realizacji umowy 

pożyczki wraz z dotacją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany 

we wniosku. 

                                                           
1 WFOŚiGW w Poznaniu wystawi i przekaże Beneficjentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację  
o wysokości uzyskanego dochodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, nie później niż do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym nastąpiło częściowe umorzenie pożyczki. 
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12. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez Fundusz kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także 

kontroli trwałości przedsięwzięcia, w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

13. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

……………………………………………… 
  (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

 


