Ankieta dotycząca montażu instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca
I. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
II. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ja, niżej podpisany/a ………………………........…………..…………………..….…………………. zamieszkały/a w
miejscowości …………………………………………….........……………… legitymujący/a się dowodem osobistym
seria/nr …….............…..…....……….. wydanym przez ………………………………………………..…..….., nr PESEL
…………………..………………………, deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.: „Budowa instalacji OZE na
terenie Gminy ……………………..” planowanym do realizacji przez Gminę …………………….. w ramach RPO
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1. Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w
miejscowości ………………………… nr ewidencyjny działki: ............................ obręb: ....................... dla
której

prowadzona

jest

Księga

Wieczysta

nr:

......................

w Sądzie Rejonowym w ..............................................
2. Jeżeli

nieruchomość

…………………………

posiada

zamieszkały/a

współwłaścicieli
w

miejscowości

proszę

wymienić:

……………………………………

…………………………………………….........………………

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr …….............…..…....……….. wydanym przez
……………………………………………………………………….…..…..,

nr

PESEL

…………………..……….…………………,

(w przypadku współwłasności deklarację podpisują wszyscy współwłaściciele).
3. Wyrażam zgodę na użyczenie Gminie Łęczyca nieruchomości na cele realizacji montażu instalacji OZE.
4. Godzę się na to, że przez okres trwałości projektu (5 lat od otrzymania płatności końcowej
w projekcie) instalacja powstała w wyniku projektu będzie własnością Gminy Łęczyca, a po zakończeniu
okresu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez
obie strony.
5. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie
odrębnej umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w
kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
6. Kwotę ostatecznego wkładu własnego stanowi 15% całkowitej wartości netto instalacji OZE + podatek
VAT od całkowitej wartości instalacji OZE. Wartość instalacji OZE stanowią koszty niezbędnych
dokumentów, robót montażowych, nadzorów oraz innych określonych w budżecie projektu wydatków
kwalifikowanych i wydatków nie kwalifikowanych niezbędnych do realizacji projektu.
7. Oświadczam, że energia z OZE będzie wykorzystywana tylko na cele socjalno-bytowe/potrzeby własne.
8. W budynku, w którym będzie zainstalowana instalacja OZE nie jest prowadzona działalność
gospodarcza ani rolnicza. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej
zobowiązuje się do wykonania osobnego przyłącza energetycznego lub podlicznika dla wyżej
wymienionej działalności.

III. DANE O OBIEKCIE:
1. Lokalizacja budynku mieszkalnego
Miejscowość:
Nr domu:
Nr ewidencyjny działki:

Typ OZE:  fotowoltaika;
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od
uzyskania środków UE.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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, uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym
RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Łęczyca moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji.
Jestem świadom/świadoma, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem
świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody uniemożliwia udział w
projekcie.

…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy właścicieli

