ANKIETA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU - INSTALACJA SOLARNA
„Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”
Imię i nazwisko
Adres
Miejscowość …………………………...........................................................
Ulica ………………………………………….…………………….
Numer …………………………….
Telefon ……………………………………
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi …………………………... m2
Dane o nieruchomości

W budynku na stałe z ciepłej wody korzysta …. osób
Obecne źródło przygotowania ciepłej wody to …………………..

Rodzaj dachu
(zaznaczyć właściwe)

□ płaski (nachylenie do 10⁰)

□ jednospadowy

□ dwuspadowy

□ wielospadowy

□ kopertowy / złożony

Rodzaj pokrycia dachowego
(zaznaczyć właściwe)

□ blacha płaska

□ blacho-dachówka

□ dachówka

□ papa

□ gont bitumiczny

□ gont drewniany

□ inny (jaki?)……………………………………….
Wolna powierzchnia dachu lub
elewacji budynku dla instalacji
wynosi………………… m²
i jest wyeksponowana na:
Wysokość pomieszczenia gdzie
montowany będzie zasobnik wynosi
Czy w budynku mieszkalnym
prowadzona jest działalność
gospodarcza/ rolnicza/
agroturystyczna

□ południe
□ południowy - zachód
□ południowy - wschód

…………... cm
□ tak
□ nie

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

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

Podpis ……………………………………………………………
(czytelny podpis)
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”
Ja, niżej podpisany/a
…………..…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w
…………………………………………………...…………………………………………………………………
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

…………..………………………………………………………………………………………………………….
(PESEL)

…………..………………………………………………………………………………………………………….
(nr dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty)

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu własności / współwłasności / najmu1
zlokalizowanej na: nr działki …………...………….obręb…………………………………………
na podstawie księgi wieczystej / aktu notarialnego / postanowienia sądowego / umowy najmu1
nr ……………………………………………… ………………………………………………………..
deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji solarnej na budynku
mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny. Projekt będzie realizowany przez Gminę
Pszów w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii.
Niniejszym zobowiązuję się do poniesienia kosztów budowy kompletnej instalacji solarnej na budynku
mieszkalnym w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu.
Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę konto
bankowe, w celu realizacji Projektu oraz do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie dotyczącym budowy
instalacji solarnej.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)..
Niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem się i akceptuję zapisy „Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.:
„Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów””.
2) Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i posiadam prawo użytkowania budynku.
3) W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna.
4) W budynku nie jest zamontowana instalacja OZE do podgrzewania ciepłej wody.
5) Nieruchomość nie znajduje się w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego i Gminnej Ewidencji
Zabytków.
6) Nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy.
7) Złożyłem deklarację na odbiór odpadów.
…………………………………………………………………………………………………
(data, miejscowość)

1

(czytelny podpis)

Niepotrzebne skreślić
Strona 2

