DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Niniejsza deklaracja zostanie wykorzystana na potrzeby aplikowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa
(32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38) o środki w ramach działania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej.
Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. Projekt
obejmuje gminy: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień.

Uwaga: Deklarację należy przekazać do Urzędu Gminy /dziennik podawczy/ według adresu montażu instalacji do 18.07.2017r. osobiście lub
za pośrednictwem poczty. Złożenie deklaracji we wskazanym terminie NIE jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu (warunkiem
koniecznym będą możliwości techniczne montażu instalacji oraz kryteria formalne naboru konkursu)!

Deklaruję udział w projekcie w zakresie zakupu i montażu /wybrane opcje należy zakreślić znakiem X/:

□
□
□
□

Kolektory słoneczne /podgrzewanie CWU (ciepłej wody użytkowej)/
Panele fotowoltaiczne PV /produkcja energii elektrycznej/
Pompa ciepła powietrzna z zasobnikiem /podgrzewanie CWU/
Pompa ciepła gruntowa /ogrzewanie budynku i przygotowanie CWU/

1. Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres montażu instalacji
Numer ewidencyjny działki

Obręb

Numer księgi wieczystej lub tytuł prawny do
władania nieruchomością1
Telefon

Adres e-mail

2. Informacje dotyczące nieruchomości, w obrębie której będzie montowana instalacja OZE
Ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym:

............ osób

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego2:

□ - do 300m2 □ - powyżej 300m2

Typ dachu:

Pokrycie dachu:

Średnie zużycie wody w okresie 1 miesiąca (podać w przypadku
wyboru opcji kolektory słoneczne):
Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków za
energię w 2016 r. (podać w przypadku wyboru opcji panele
fotowoltaiczne PV):

□ - jednospadowy □ - dwuspadowy □ - wielospadowy □ - płaski
□ - inny ……………………………….
□ - blacha/blacho-dachówka □ - dachówka □ - eternit3
□ - inne ............................................
...................m3
Zużycie: .....................kWh
Średni miesięczny rachunek: ......................zł
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Moc przyłączeniowa (zgodnie z umową z dostawcą energii
elektrycznej) (podać w przypadku wyboru opcji panele
fotowoltaiczne PV):

.......................... kW

Rodzaj paliwa wykorzystywanego do ogrzewania budynku :

□ - węgiel □ - biomasa (drewno, pellet, brykiet, zrębki)
□ - gaz (gaz ziemny lub LPG) □ - prąd □ - prąd (z wyk. pompy ciepła)
□ - inne .....................................................

Rodzaj paliwa wykorzystywanego do przygotowania CWU:

□ - węgiel □ - biomasa (drewno, pellet, brykiet, zrębki)
□ - gaz (gaz ziemny lub LPG) □ - prąd □ - prąd (z wyk. pompy ciepła)
□ - inne .....................................................

Typ instalacji grzewczej:

□ - tylko grzejniki □ - tylko ogrzewanie podłogowe
□ - grzejniki + ogrzewanie podłogowe
□ - inne .....................................................
□ - działalność gospodarcza
□ - działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii na

Czy w miejscu inwestycji jest prowadzona:

działalność)
□ - działalność rolnicza

□ - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem energii na działalność)
□ - nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza
Tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji do sieci.
Stawka podatku VAT:
- na dachach budynków o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 - 23%,
- na dachach budynków o powierzchni użytkowej do 300 m2 - 8%,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub budynku gospodarczym - 23%.
3.
Instalacja OZE nie może być zainstalowana na dachu pokrytym eternitem. W przypadku pokrycia dachu eternitem instalacja może zostać
umieszczona na gruncie, elewacji budynku lub właściciel nieruchomości zadeklaruje wymianę poszycia dachowego przed zamontowaniem
instalacji OZE.
1.
2.

OŚWIADCZAM, IŻ PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. Wskazany w niniejszej deklaracji budynek jest moją własnością i na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim bezterminowo
w sposób umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń.
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie.
3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się,
że: administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (32-447
Siepraw, ul. Jana Pawła II 38). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

…………...............................................
Miejscowość, data

...............................…………………………………………………….
Podpis właściciela
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