WNIOSEK O UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a
………………........……………………………..….………………
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a w ……………….……………………………………………………………......
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)
legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………..……………….wydanym
przez ……….…………………...…………….……………………,
PESEL ………………………………………………………..................................................,
nr telefonu ……………………………………………………………………………………..,
adres
e-mail
………………………………………………………będąc
uprzedzonym
o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) składam wniosek
uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych
źródeł energii:
LP

Rodzaj instalacji
1.

Przy wybranej mocy,
proszę wstawić „x”

2.

Instalacje Hybrydowe,
tj Instalacja fotowoltaiczna o mocy ………. i
solarna dla ….. osób w gospodarstwie domowym
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2kW

3.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW

4.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4kW

5.

Instalacji solarnych dla ….. osób w gospodarstwie
domowym

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ……………………, do
którego posiadam tytuł prawny tj. prawo własności /współwłasności, o numerze księgi
wieczystej ………….…………………….. (proszę o dostarczenie kopii dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny - np. wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa)
Instalacja fotowoltaiczna będzie zainstalowana do punktu poboru energii PPE …………………
Ja niżej podpisany jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
i stanem faktycznym, w związku z tym oświadczam, że:
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1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów – III edycja”
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii – Projekty grantowe.
2. Po podpisaniu przez gminę Zambrów umowy o dofinansowanie realizacji planowanego
projektu podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów,
w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych, minimum 35% kosztów kwalifikowalnych
inwestycji będzie stanowiło mój wkład własny.
3. Pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do momentu ich
częściowej refundacji.
4. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE .
5. Wybiorę wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania rynku, na
podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani działalność rolnicza.
W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesji, działce, siedlisku, itp.) prowadzana jest
działalność gospodarcza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła itp.)
możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na
potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku, zgodnie z zapisami Regulaminu, w celu
zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby
własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby
budynku mieszkalnego oraz budynku/ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
w tym rolnicza.
7. Deklaruję realizację inwestycji w terminie 120 dni od podpisania umowy o powierzenie
grantu.
8. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Gminy Zambrów
wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
9. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która
umożliwia wprowadzenie energii do sieci).
10. Oświadczam, że energia wyprodukowana ze odnawialnych źródeł energii zostanie
wykorzystana wyłącznie na własne potrzeby socjalno-bytowe.
11. Oświadczam, że wśród członków gospodarstwa domowego jest / nie jest osoba
niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019r. poz. 1172), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.). Dobrowolnie dołączam kopie
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
12. Oświadczam, że pokrycie dachowe jest / nie jest wykonane z eternitu (azbestu) 1.
13. Oświadczam, że w celu przeprowadzenia weryfikacji technicznej informacji, zobowiązuję
się do udostępnienia nieruchomości dla przedstawiciela Urzędu Gminy Zambrów. Brak
udostępnienia nieruchomości będzie skutkował usunięciem z listy Grantobiorców.
Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych,
których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą
wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji

1
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14. Oświadczam, że w celu doboru instalacji, zobowiązuję się do udostępnienia podczas
weryfikacji technicznej danych dotyczących zużycia energii elektrycznej lub danych
dotyczących zużycia energii w ciągu ostatnich 12 miesięcy (kWh). Brak udostępnienia ww.
danych będzie skutkował usunięciem z listy Grantobiorców.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji
projektu przeze mnie lub niepodpisaniu umowy z IZ RPOWP projekt nie będzie realizowany.
Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Gminy Zambrów.
Do wniosku dołączana następujące załączniki:
1. Dokument potwierdzający zużycie energii elektrycznej za rok (2019) poprzedzający udział
w projekcie, obowiązkowy warunek dostępu.
2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi
wieczystej, akt własności, umowa)
3. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

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

1

..........................................
(czytelny podpis) 1

W przypadku współwłasności konieczne są podpisy wszystkich współwłaścicieli
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Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):











Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zambrów z siedzibą
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 46 16 reprezentowany przez Wójta Gminy Zambrów;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zambrów jest Pan Łukasz Prokorym,
kontakt: iodo@ugzambrow.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z aplikowaniem o środki zewnętrzne na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy Zambrów oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji
inwestycji;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………………………………………
(podpis)
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