Załącznik nr 2 do Zasad

DEKLARACJA UDZIAŁU GRANTOBIORCY W PROJEKCIE
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”
Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

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

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

(telefon)

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

…………. ……posiadając prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu na: nr
działki …………………………ulica i nr ……………………………………….……..................
deklaruję wolę uczestniczenia jako Grantobiorca w Projekcie polegającym na budowie instalacji
fotowoltaicznej na potrzeby budynku mieszkalnego. Projekt będzie realizowany przez Miasto Racibórz 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.
Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/posiadaczem innego tytułu prawnego
do ww. nieruchomości1 (jakiego?…………………………………………………….......), dla której własność
poświadczona jest na podstawie księgi wieczystej/ aktu notarialnego/ postanowienia sądu/ innego
dokumentu2,

tj.

(nazwa

i

nr

dokumentu)

....................................................................................................................……………………..……...... i mam
prawo

do

dysponowania

powyższą

nieruchomością

umożliwiające

zarówno

instalację

jak

i eksploatację instalacji fotowoltaicznej przynajmniej w okresie Trwałości projektu instalacji fotowoltaicznej.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych przez
Miasto Racibórz 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). Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe
zawarte w niniejszej deklaracji zostaną przekazane w celu realizacji projektu. Moja zgoda na przetwarzanie
danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i
ich poprawiania.
…………………………………………
(data, miejscowość)

1

Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………
(czytelny podpis Grantobiorcy)

ANKIETA
Adres nieruchomości gdzie
montowana będzie
instalacja

Miejscowość…………………….....................................................
Ulica ……………………………………….…………………….
Numer …………………. Numer działki …………………….
Obecne zużycie energii elektrycznej
wynosi .........................................kWh/rok
Przewidywane zużycie energii elektrycznej w budynku po
realizacji instalacji
wyniesie ok. ……..............……… kWh/rok

Dane o nieruchomości

Przyrost w stosunku do obecnego zużycia wynika z ................…
……………………………………………………………………
Preferowana moc instalacji fotowoltaicznej2……… kWp
Moc przyłączeniowa wynosi …………kW

Rodzaj dachu
(zaznaczyć właściwe)

□
□
□

płaski (nachylenie do 10⁰)
dwuspadowy
kopertowy / złożony

Rodzaj pokrycia dachowego
(zaznaczyć właściwe)

□
□
□

blacha płaska □ blacho-dachówka
□ dachówka
papa
□ gont bitumiczny
gont drewniany
inny (jaki?)……………………………………….3

Wolna powierzchnia dachu
lub elewacji budynku dla
instalacji wynosi
………………… m²
i jest wyeksponowana na:
Czy w przypadku braku
możliwości montażu instalacji
na dachu lub ścianie budynku
istnieje możliwość lokalizacji
na niezacienionym gruncie?

□ jednospadowy
□ wielospadowy

□
□
□

południe
południowy-zachód
południowy-wschód

□

tak - dostępna powierzchnia gruntu pod instalację
…………… m2
nie

□

Niniejszym oświadczam, że akceptuję Zasady wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie
rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”
…………………………………………
(data, miejscowość)

2
3

………………………………………………………
(czytelny podpis Grantobiorcy)

Przeciętnie w systemach fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii przyjmuje się
wielkość instalacji w proporcji 1 kWp mocy zainstalowanej dla 1000 kWh zużywanej energii rocznie
Wyklucza się pokrycia ze słomy lub eternitu

