Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek
Nazwisko i Imię Właściciela-Wnioskodawcy
Imiona i nazwiska pozostałych właścicieli
Telefon Wnioskodawcy
e-mail Wnioskodawcy
Seria i numer dowodu osobistego
PESEL
Adres zamieszkania

Adres budynku do instalacji
Numer Księgi Wieczystej

CZ1M/ _ _ _ _ _ _ _ _ / _

lub inny dokument potwierdzający własność
Numer działki
Liczba osób zamieszkujących budynek:
(zgodnie z deklaracją o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Informacje:
1. Rodzaj budynku:

wolnostojący

szeregowiec

bliźniak

wielorodzinny

2. Rok budowy …………………..
3.Dach pokryty jest ……………………..
4. Rodzaj ogrzewania c.o.:
Piec węglowy/miałowy

piec na gaz płynny - LPG

Piec na drewno, pelet itp.

Pompa ciepła

Piec olejowy

Inne (proszę podać jakie)

Ogrzewanie elektryczne

………………………..

Piec na gaz sieciowy
5. Wiek kotła w latach …………………..
6. Dane dotyczące zużycia opału: średnia z roku 2016 ……. ton ……. m3 …… kWh
7. Dane dotyczące zużycia wody: średnia z roku 2016…………… m3

8. Preferowane położenie kolektorów słonecznych:

dach /

elewacja/

inne – jakie

……………………
9. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
Piec węglowy/miałowy

piec na gaz płynny - LPG

Piec na drewno, pelet itp.

Pompa ciepła

Piec olejowy

Inne (proszę podać jakie)

Podgrzewanie elektryczne

………………………..

Piec na gaz sieciowy
10.Czy posiada Pan/Pani zarejestrowane gospodarstwo rolne na terenie gminy?
tak

nie

Deklaruję swój udział w realizacji projektu dotyczącego zakupu i montażu kolektorów
słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj.
Szczegółowe uprawnienia i zobowiązania stron w zakresie realizacji i przystąpienia do Projektu
będzie określała Umowa.

Oświadczam, że:
a) znam treść Regulaminu rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj” oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte;
b) zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we Wniosku na potrzeby rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Zakup i montaż
kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj” oraz jego promocji;
c) wykonam (wg wytycznych Urzędu Gminy Poraj) na własny koszt dokumentację techniczną /
projektową, którą udostępnię do dnia 11.04.2017r. firmie wybranej przez Gminę Poraj w celu
opracowania zbiorczej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, tj. AdMat-Eko Martyna
Piecuch;
d) udostępnię nieodpłatnie część powierzchni dachowej, ściany lub gruntu oraz część
przestrzeni wewnątrz budynku w zakresie niezbędnym do zamontowania instalacji OZE na
okres 5 lat trwałości projektu realizowanego przez Gminę Poraj;
e) na dzień złożenia wniosku nieruchomość jest zamieszkała;
f) nieruchomość, na której ma być realizowane zadanie w dniu złożenia wniosku nie jest
wyposażona w Instalację współfinansowaną ze środków unijnych;
g) w budynku, w którym zostaną zamontowane instalacje OZE nie jest obecnie prowadzona /
zarejestrowana działalność gospodarcza.

h) zamontowane instalacje OZE będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa
domowego.
i) na dzień złożenia wniosku nie posiadam zaległości:
- w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich
osób zamieszkujących budynek,
- w podatku od nieruchomości, w tym od budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego
- w opłatach za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki wobec spółki gminnej
„PORECO”;
j) w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele wyrażają zgodę na realizację
projektu.
Jestem świadom(a):
a) iż przedmiotowy Projekt będzie realizowany po uzyskaniu przez Gminę Poraj
dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych.
b) udziału środków własnych przy realizacji Projektu określonego w Umowie.

Podanie danych niezgodnych z prawdą spowoduje skreślenie z listy chętnych do udziału
w realizacji Projektu dot. zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców
w Gminie Poraj

………………..………
(miejscowość i data)

………..………………
(czytelny podpis)

Wypełnia Komisja :
__________________________________________________________________________________________
Po dokonanej weryfikacji:
zakwalifikowano wniosek do Programu
niezakwalifikowano wniosku do Programu
_____________________________________________________________________________________
W przeprowadzonym losowaniu zakwalifikowano wniosek na Listę Rankingową pod numerem …………………. .*
W przeprowadzonym losowaniu zakwalifikowano wniosek na Listę Rezerwową pod numerem …………………. .*

__________________________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

