WNIOSEK - ANKIETA i DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - DOTYCZĄCY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH NA OBSZARZE GMINY OPATÓW
ANKIETA

Prosimy wypełniać drukowanymi literami
* dane wymagane

DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko*
Adres
Miejscowość
Telefon*
PESEL

DANE INSTALACJI
Adres*
Miejscowość*
Numer działki*
Napięcie*

230 V jednofazowe

400 V trójfazowe

`

Roczne zużycie energii elektrycznej za rok 2017* (wg faktur)

kWh

Roczna opłata za zużycie energii elektrycznej za rok 2017

zł

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m2 *
TAK

NIE

* W przypadku braku powierzchni dachu montaż tylko na gruncie
Proponowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej
na dachu (dom)

na gruncie

Orientacja dachu dla montażu instalacji fotowoltaicznej
południe

m2

południowy zachód

m2

południowy wschód

m2

powierzchnia

m2

drzewa i inne przeszkody

TAK

NIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1) Deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie polegającym na dostawie i montażu instalacji OZE na potrzeby budynku mieszkalnego wskazanego
w niniejszej ankiecie oraz w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie - niezwłocznego podpisania umowy przedwstępnej z Gminą
Opatów, a następnie, po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu - umowy przyrzeczonej.
2) Oświadczam, iż:
a) Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym wskazanym w niniejszej ankiecie,
b) Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną nie będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej,
c) Świadomy/a, iż projekt realizowany będzie przez Gminę Opatów, wyrażam zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w celu
sprawdzenia warunków technicznych i możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej,
d) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Gminę Opatów wszelkich niezbędnych prac, w celu montażu instalacji fotowoltaicznej.
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania okresu trwałości projektu (t.j. 5 lat od zakończenia projektu),
e) Deklaruję współfinansowanie instalacji na budynku mieszkalnym w wysokości ok. 15% kosztów kwalifikowanych wybranej instalacji
fotowoltaicznej oraz podatek VAT (8% lub 23%). Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Opatów dofinansowania ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

………………………………...…

…………………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis osoby/ób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie na potrzeby prawidłowej realizacji projektu dotyczącego
dostawy i montażu instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Opatów, moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i
prawidłowej realizacji projektu;
2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem
i sprawozdawczością w ramach projektu;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji projektu na
nieruchomości;
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………...…

…………………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis osoby/ób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością

Adnotacje Urzędowe (wypełnia wyłącznie Urząd Gminy Opatów):
Właściciel/współwłaściciel budynku nie posiada/ posiada nieuregulowane, a wymagane zobowiązania wobec Gminy Opatów oraz jej jednostek
podległych (w szczególności zobowiązania podatkowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat
lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2017r.)
NIE POSIADA zobowiązań
POSIADA zobowiązania
Data i podpis osoby weryfikującej w imieniu Gminy Opatów:

……………………………..

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji warunków technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej, budynek:
SPEŁNIA warunki techniczne
NIE SPEŁNIA warunków technicznych
Data i podpis osoby weryfikującej w imieniu Gminy Opatów:

……………………………..

Sprawdzono pod względem formalnym:
ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie
NIE ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie
Data i podpis osoby weryfikującej w imieniu Gminy Opatów:

……………………………..

