Numer……………
(nadaje UM)

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy Sokółka
poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Realizowanym przez Gminę Sokółka w latach 2017-2018, dofinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
POLEGAJACYM NA
Instalacji OZE - kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (zwanych dalej OZE) na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza.
Deklaruję chęć udziału w Projekcie i zamiar skorzystania z dofinansowania instalacji OZE, co
wiąże się z wniesieniem własnego wkładu finansowego.
Jestem zainteresowany/a inwestycją polegającą na budowie instalacji (właściwe zaznaczyć):
paneli fotowoltaicznych (energia elektryczna)
kolektorów słonecznych (ciepła woda użytkowa)
Ja, niżej podpisany/a/ni*
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w:
…………………………………………………………………………………………………………
PESEL …………………………… nr dowodu osobistego …………………………………………..
wydany przez ………………………………………………………………………………….………
nr telefonu kontaktowego/adres e-mail ……………………………………………………….………
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie:**
własności/współwłasności/najmu/użyczenia (jakie) ………………………………………………….
zlokalizowanej na działce nr …….……………………………. obręb ……………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod, ulica, numer domu)

Zgłaszam niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na montażu instalacji
OZE na nieruchomości, do której posiadam tytuł prawny.
Projekt będzie realizowany po uzyskaniu przez Gminę Sokółka wsparcia finansowego ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii.
Niniejszym deklaruję swój udział finansowy w realizacji Projektu w wysokości nie większej
niż 35% wartości instalacji odnawialnych źródeł energii oraz podatku VAT 8% (instalacja na
budynku mieszkalnym). Pozostałą część sfinansuje Gmina Sokółka ze środków uzyskanych w
ramach Projektu.
Wartość instalacji zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy dostawy i montażu oraz jest
zależna od wielkości instalacji kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych zamontowanych w
budynku.

Oświadczam, że:
1) W terminie wskazanym przez Gminę Sokółka niezwłocznie podpiszę stosowną umowę
użyczenia mojej nieruchomości na rzecz realizacji Projektu.
2) Przyjmuję do wiadomości, ze w przypadku nieuzyskania dofinansowania przez Gminę
Sokółka na rzecz realizacji Projektu, wpłacona kwota zostanie mi zwrócona wraz z
odsetkami w wysokości oprocentowania rachunku bieżącego Gminy.
3) Udzielę Burmistrzowi Sokółki nieodpłatnego prawa do dysponowania moją nieruchomością
w zakresie niezbędnym do realizacji i trwałości Projektu tj. do upływu 5 lat do dnia
zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu. Po tym terminie przejmę instalację
do dalszego użytkowania we własnym zakresie.
4) W przypadku odstąpienia przeze mnie od niniejszej deklaracji zwrócę wysokość kosztów
poniesionych przez Gminę Sokółka na realizację Projektu na mojej nieruchomości w
terminie 30 dni od otrzymania wezwania od Gminy Sokółka.
5) Pokrycie dachowe budynku w którym zostanie zainstalowana instalacja OZE nie zawiera
azbestu.
Niniejsze zgłoszenie ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego
Projektu zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie jak i w przypadku jego pozyskania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego
projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.
poz. 922.)
………………………………………..

……………………………………..

(data, miejscowość)

(czytelny podpis)

Niniejszym oświadczam, że w budynku w którym zostaną zamontowane instalacje OZE nie
jest obecnie i nie będzie w okresie trwałości Projektu prowadzona działalność gospodarcza.
………………………………………..

……………………………………..

(data, miejscowość)

(czytelny podpis)

Niniejszym oświadczam, że w budynku w którym zostaną zamontowane instalacje OZE
zamieszkuje …………….. (słownie: ………………………………………..………….) osób.
………………………………………..

……………………………………..

(data, miejscowość)

(czytelny podpis)

W załączeniu:
- ankieta/ankiety** udziału w projekcie dotyczące instalacji ogniw fotowoltaicznych/kolektorów
słonecznych
* - w przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
**- niewłaściwe skreślić

