
 
DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU   

planowanego do realizacji projektu przez Gminę Bogatynia 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 

 

Konkurs 3.1.C Projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) 
mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. 

 

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI:  

Miejscowość:    Numer działki:   

Adres:   Numer domu:  

 WŁAŚCICIEL OBIEKTU / WNIOSKODAWCA   

1.    

Imię i nazwisko ………………………………………………………  adres zam. ………………………………………………..  

 

  

Deklaruję / Deklarujemy wolę uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Gminę Bogatynia w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020   Oś priorytetowa 3. 

 

WYBÓR RODZAJU INSTALACJI  

 Uwaga: możliwość wyboru jednej instalacji wykorzystującej energię 

słoneczną  i / lub wymianę źródła ciepła – montaż kotła c.o. według mocy  ( 

biomasa )   

Deklaracja przez wpis      

TAK / NIE  

Instalacja  dotycząca produkcji energii elektrycznej        

Instalacja  dotycząca produkcji energii elektrycznej i cieplnej      

  

OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ WŁAŚCICIELA OBIEKTU / WNIOSKODAWCĘ DO KONTATÓW Z URZĘDEM GMINY:  

  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Numer telefonu: …………………………………………  Adres e-mail: ………………………………………………………………  

  

OŚWIADCZANIE WŁAŚCICIELA OBIEKTU - WNIOSKODAWCY   

  

1. Posiadam/my prawo do dysponowania budynkiem bezterminowo lub co najmniej do 31.12.2024 roku, w sposób        

umożliwiający instalację i utrzymywanie zainstalowanych urządzeń.  

2. Dysponuję/my odpowiednim miejscem pozwalającym na prawidłowy montaż instalacji i zapewniamy odpowiednie warunki 

do ich wykonania (odpowiednie przejścia komunikacyjne umożliwiające transport urządzeń).  

3. Oświadczam/my, że energia/źródło ciepła wytworzone w związku z udziałem w projekcie wykorzystane będzie wyłącznie na 

potrzeby gospodarstwa domowego.  

4. Wyrażam/my zgodę na przeprowadzenie wstępnego audytu weryfikującego przez specjalistyczną firmę zewnętrzną 

upoważnioną przez gminę ( ocena stanu instalacji , miejsc przeznaczonych na ich wykonanie , dokumentacja fotograficzna 

obiektu i miejsc przeznaczonych na wykonanie instalacji).  

5. Wyrażam/my zgodę na dysponowanie działką wymienioną w deklaracji na cele budowlane – dokonania zgłoszenia i 

realizacji projektu.   

6. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres pięciu lat od zakończenia zadania Gmina będzie właścicielem 

instalacji.  

7. Zobowiązuje/my się do złożenia niniejszej deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bogatynia w terminie od 

…………………….. listopada 2016r.  

 
Oświadczenie:  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie, dokumentacji z audytu wstępnego budynków w celu uzyskania dofinansowania.  

 

Bogatynia,  dnia ……………………………..                             

  

                                                                                                                                                   ………………………………………………………………                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 czytelny podpisy  właściciela/ wnioskodawcy                       


