Załącznik nr 1 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

….………………….………………..
miejscowość i data

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
dla zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”
realizowanego w ramach projektu pn.

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Miasteczko Śląskie ”
z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych



Ja, niżej podpisany/a1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
(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 ……………………………………………………………………………..


Ja, niżej podpisany/a1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
(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 ………………………………………………………………………………


Ja, niżej podpisany/a1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
(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 ………………………………………………………………………………
posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności (użytkowania
wieczystego/współużytkowania

wieczystego)

zlokalizowanej

na:

nr

działki

…………………….………………

obręb ……………………………………………… nr księgi wieczystej …………………………………………………………………………….
Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji.

1

W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli.

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu
odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznej.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Miasteczko Śląskie 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 IV: Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii-ZIT.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i montażu instalacji OZE w takiej części, w jakiej przewidziany
będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu.
Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania niniejszego projektu, zobowiązuję się
do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Miasteczko Śląskie rachunek bankowy,
w celu realizacji tego projektu.
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:
a)

b)
c)

d)

e)

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru zgłoszeń do projektu planowanego do przygotowania przez Gminę
Miasteczko Śląskie w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1.
Odnawialne źródła energii-ZIT i akceptuję jego treść.
Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja w ramach niniejszego
projektu, na dzień podpisania deklaracji wynosi: ……………...
Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią w/w nieruchomości Gminie Miasteczko Śląskie dla celów
procedury aplikowania o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacji, w
przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Miasteczko Śląskie. Powyższe prawo przekazywane jest na
czas określony (trwałości projektu, tj. przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o
płatność). Wielkość użyczanej nieruchomości to niezbędna część dachu lub elewacji lub budynku gospodarczego
lub gruntu oraz część wewnętrzna budynku mieszkalnego/gospodarczego o powierzchni niezbędnej do
zainstalowania planowanej w ramach projektu instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania.
Oświadczam, że w budynku przeznaczonym do montażu instalacji jest/nie jest* prowadzona działalność
gospodarcza, agroturystyczna, a obiekty, na których może zostać zamontowana instalacja są/nie są związane
z prowadzeniem działalności rolniczej.
Deklaruję pokrycie następujących kosztów:
1. kosztów weryfikacji technicznej na rzecz firmy zewnętrznej, wybranej i wskazanej przez Urząd Miejski
w Miasteczku Śląskim;
2. wskazaną kwotę w odrębnej umowie z zewnętrzną firmą wpłacę w terminie podanym w/w umowie;
3. koszt weryfikacji technicznej zostanie zwrócony uczestnikowi przez firmę, jeżeli budynek nie spełni
możliwości technicznych do zabudowy minimum 8 szt. modułów fotowoltaicznych. W innych przypadkach
firma zwróci należność potrącając kwotę za wizję lokalną;
4. co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych (netto) zakupu i montażu instalacji (z pochodnymi);
5. podatku VAT – przewidywane stawki podatku VAT:



dla instalacji na budynku mieszkalnym lub budynku który bezpośrednio przylega do budynku
mieszkalnego o łącznej pow. poniżej 300 m2 wynosi 8%;
 dla instalacji na budynku gospodarczym lub gruncie wynosi 23%;
6. innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z eksploatacją instalacji;
7. kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją;
8. w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi
warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji.
Mam świadomość, że wysokość wkładu w kosztach inwestycji może ulec zmianie i zostanie ustalona
po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę
Miasteczko Śląskie, natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania i wysokości wkładu
własnego, zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.
f)
g)

Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Miasteczko Śląskie oraz wykonawcom dla celów
projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.
Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez IOK/Gminę Miasteczko
Śląskie do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem świadomy, że złożenie kompletu dokumentów

zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do projektu.
Przyjmuję do wiadomości wymogi określone w Regulaminie naboru zgłoszeń, w szczególności dotyczące
zakwalifikowania mieszkańca do projektu.
i)
Przyjmuję do wiadomości, iż ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na
podstawie zweryfikowanych informacji podanych w dokumentach zgłoszeniowych oraz oceny weryfikacji
technicznej.
j)
Upoważniam Gminę Miasteczko Śląskie do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem.
k) Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat od
zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, zamontowanej instalacji oraz umieszczenie oznaczenia
(oznaczenia logotypami lub tablicy pamiątkowej) o sfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO
WSL na lata 2014 – 2020.
l)
Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji na to nie
pozwalają, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie.
m) Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę
Miasteczko Śląskie dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO WSL na lata 20142020.
n) Oświadczam, iż na dzień składania niniejszych dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam jakichkolwiek
zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasteczko Śląskie z tytułu należności publiczno-prawnych
i cywilno-prawnych (np. podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi itd.)
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec
Gminy Miasteczko Śląskie, moje zgłoszenie zostanie wykluczone z udziału w projekcie.
h)

Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Miasteczko Śląskie z IOK umowy o dofinansowanie projektu
na jego realizację, zobowiązuję się do niezwłocznego:

podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Miasteczko Śląskie, dotyczącej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym;

dokonania wpłaty wkładu własnego w terminach i na konto wskazane przez Gminę Miasteczko Śląskie.
Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłaty w podanym terminie
i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie
i rozwiązaniem umowy/umów;

złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Miasteczko Śląskie
i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji projektu.
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu zarówno
na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania.
KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie z siedzibą w Miasteczku
Śląskim ul. Rynek 8, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych;
2) inspektorem danych osobowych u administratora jest AGNIESZKA NOWAK e-mail: anowak@miasteczkoslaskie.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania zadania pn. „Montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”, w ramach planowanego do realizacji projektu pn.
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne
źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii-ZIT i będą udostępnione jedynie Wykonawcom na
podstawie zawartych umów wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu zarówno na etapie ubiegania się
o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania;
4) podstawą przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1b 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 (RODO);
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie

umowy;
6) posiada Pan/ Pani prawo do:
 żądania od administratora dostępu do swoich danych
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.

osobowych,

ich

sprostowania,

usunięcia

7) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami o archiwizacji tych danych.

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:

…………………………………
podpis

…………………………………
podpis

…………………………………
podpis

………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
miejscowość i data

Wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki:

1. Umowa użyczenia;
2. Ankieta doboru instalacji;
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu …………………………….. w Miasteczku Śląskim, pomiędzy:
Gminą Miasteczko Śląskie z siedzibą przy ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
NIP 645-250-29-67, REGON 276258799
reprezentowaną przez
Pana Krzysztofa Nowak – Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
zwaną w dalszej treści umowy „Biorącą w użyczenie”, a:

Panem/Panią1……………………………………………………… zamieszkałym/ą ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………………………
wydanym przez …………………………………………………………………………., PESEL ………………………………………………………………………

Panem/Panią …………………………………………………… zamieszkałym/ą ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………………………
wydanym przez …………………………………………………………………………, PESEL ………………………………………………………………………

Panem/Panią …………………………………………………… zamieszkałym/ą ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………………………………………………………
wydanym przez …………………………………………………………………………, PESEL ………………………………………………………………………

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz
umowy użyczenia.
zwanym/zwaną/zwanymi w dalszej treści umowy „Użyczającym”,
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest użyczenie nieruchomości i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb
zadania pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie”, w ramach planowanego
do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii-ZIT.

§2
Przedmiot użyczenia
1. Użyczający
oświadcza,
że
jest
właścicielem/współwłaścicielem
(użytkownikiem
wieczystym/współużytkownikiem wieczystym)2 nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
o numerze ewidencyjnym ………………………, zapisanej w KW o numerze…………………………………………… znajdującą
się
przy
ulicy……………………………………………………….
w
miejscowości
…………………………………………………
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem porządkowym ………………… i wynika to
z
następujących
dokumentów
potwierdzających
powyższe
prawo
do
dysponowania
w/w
nieruchomością ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
2. Użyczający oświadcza, że budynek, o którym mowa w ust. 1 posiada warunki techniczne umożliwiające
montaż instalacji w ramach projektu, tj.: posiada dobry stan techniczny planowanego miejsca montażu
instalacji, w tym sprawną instalację elektryczną, a w przypadku, gdy któryś z warunków niniejszego punktu
nie jest spełniony, zobowiązuje się do ich zapewnienia przed planowanym terminem montażu instalacji w
ramach projektu.

1.

2.

3.

4.

§3
Cel użyczenia
Użyczający użycza i oddaje Biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część nieruchomości, o której
mowa w ust. 1 tj. część dachu lub elewacji lub budynku gospodarczego lub gruntu lub tarasu oraz część
wewnętrzną budynku, o powierzchni niezbędnej do zainstalowania instalacji fotowoltaicznej i jej
prawidłowego funkcjonowania, z przeznaczeniem na realizację projektu określonego w § 1 umowy.
Użyczający ponadto wyraża zgodę na udostępnienie Biorącemu w użyczenie lub osobom przez niego
wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1 w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych
z realizacją inwestycji. Przez cały okres trwania umowy, Użyczający zapewni dostęp Biorącemu
w użyczenie lub osobom przez niego wskazanym, do zainstalowanych urządzeń.
Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi z dniem podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie,
a wykonawcą instalacji, wyłonionym zgodnie z obowiązującym prawem. Stan określający przedmiot
użyczenia zostanie opisany protokołem przekazania, spisanym pomiędzy Użyczającym, Biorącą
w użyczenie a wykonawcą instalacji, przed jej montażem.
Biorący w użyczenie zapewnia, że:
 będzie używał użyczonej rzeczy zgodnie z celem określonym w ust. 1;
 bez zgody Użyczającego nie odda jej w użyczenie osobie trzeciej.

§4
Okres użyczenia
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026r.
2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu niniejsza umowa ulega automatycznemu
przedłużeniu bez konieczności podpisywania aneksu, do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego
raportu z realizacji projektu określonego w § 1 umowy.
§5
Warunki rozwiązania umowy
1. Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu określonego w § 1 umowy;
b) rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych
związanych z montażem i eksploatacją instalacji wymienionej w § 3 ust. 1 umowy, zawartej pomiędzy
tymi samymi stronami.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Użyczającego, dokona on zwrotu nakładów poniesionych
przez Biorącego w użyczenie wg zasad określonych w umowie dotyczącej zobowiązań organizacyjnych
i finansowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wymienionej w § 3 ust. 1 umowy, zawartej
pomiędzy tymi samymi stronami.
3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości, jeśli nabywca lub następca
prawny nie wstąpi w prawa strony niniejszej umowy.

1,2

Niepotrzebne skreślić

§6
Zwrot przedmiotu użyczenia
Po zakończeniu okresu użyczenia, Biorący w użyczenie obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie
niepogorszonym bez dodatkowego wezwania ze strony Użyczającego, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez obie strony, jednakże Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące
następstwem używania przez Użyczającego lub czynników niezależnych od Biorącego w użyczenie.
Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy Biorący w użyczenie dokona przekazania Użyczającemu zamontowanej
instalacji wymienionej w § 3 ust. 1 umowy. Forma, w jakiej nastąpi przeniesienie prawa własności, zostanie
uregulowana odrębną umową.

§7
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Postanowienia końcowe
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………
Użyczający
………………………………………………
Użyczający
………………………………………………
Użyczający
………………………………………………
Biorący w użyczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

ANKIETA DOBORU INSTALACJI OZE
(właściwe podkreślić)

I.

Dane Uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja

Imię*
Nazwisko*
Nr telefonu*
Adres e-mail
Kod pocztowy, miejscowość*
Ulica, nr domu*
Nr. Działki*
I.

Dane dot. budynku

Budynek*

a) Istniejący,
b) W budowie, planowany rok oddania budynku do
użytku ………………………

Rodzaj budynku mieszkalnego

Wolnostojący, bliźniak, zabudowa szeregowa

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest
prowadzona lub zarejestrowana działalność
gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza*

a) Tak

b) Nie

Jeśli tak, czy jest osobny licznik?*

a) Tak

b) Nie

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem
konserwatora zabytków*

a) Tak

b) Nie

Czy w budynku jest stały dostęp do internetu*

a) Tak

b) Nie

Wifi

a) Tak

b) Nie

Zużycie energii w 2017 roku*
Liczba osób stale zamieszkałych w budynku

II.
a)

Dane dot. montażu instalacji OZE
Instalacja fotowoltaiczna

Proponowane miejsce montażu paneli PV

a) dach budynku mieszkalnego,
b) elewacja budynku mieszkalnego,
c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku
mieszkalnego,
d) dach garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,
e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do
budynku mieszkalnego,
f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,
g) grunt,
h) taras budynku mieszkalnego.

Proponowane miejsce montażu inwertera

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ………………………………..

Instalacja wewnątrz budynku

a) Jednofazowa

b) Trójfazowa

Preferowana instalacja fotowoltaiczna

a) Jednofazowa

b) Trójfazowa

……………………………. …….
Data

………. ……………………….…
Po dpis

Załącznik nr 4 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

Pełnomocnictwo

Ja/My niżej podpisany(a)/podpisani:
1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego)

2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego)

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego)

udzielamy pełnomocnictwa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego)

do złożenia dokumentów zgłoszeniowych i zaciągnięcia zobowiązań związanych z planowanym
do realizacji projektem w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne
źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii-ZIT, oraz do wykonywania wszelkich
praw i obowiązków wynikających z zakwalifikowania do ww. projektu.

1

- ……………………………………………

2

- ……………………………………………

3

- ……………………………………………
(data, podpis(y))

