POTWIERDZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
„ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW”
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020.- Instalacja fotowoltaiczna

Ja ............................................................................................. potwierdzam udział w przedsięwzięciu dotyczącym
budowy instalacji fotowoltaicznych na działce nr ............. ...................................... ..........................................................................
w miejscowości ............................................................ ................................... ..................................... nr domu ...................................................
Jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej pod wyżej wymienionym
adresem. Nie posiadam zobowiązań finansowych wobec Gminy Krzczonów z tytułu należności
podatkowych, opłat za wodę, wywozu śmieci itp. W budynku przeznaczonym do instalacji
fotowoltaicznej roczne zużycie prądu wynosi ……………………………………… kWh. Przedmiotowa instalacja
wykorzystywana będzie wyłącznie do celów socjalno- bytowych jego mieszkańców.
1. Deklaruję wpłatę kwoty 86,10zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji
fotowoltaicznej na rachunek Urzędu Gminy Krzczonów nr 80 8685 0001 0011 4185 2000 0310 RBS
Bychawa Oddział Krzczonów tytułem: imię i nazwisko, adres, projekt instalacji fotowoltaicznej; do
dnia 6 maja 2016 roku wraz z dostarczeniem do Urzędu Gminy Potwierdzenia udziału w projekcie.
2. Deklaruję sfinansowanie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości około 15%
ogólnej wartości zadania. W ramach zadeklarowanej kwoty sfinansuję wykonanie dokumentacji
technicznej.
3. Jestem świadomy/a, że wszelkie szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia regulować będzie
umowa cywilno-prawna zawartą z Gminą Krzczonów.
4. Zobowiązuję się do użytkowania instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 5 lat od daty
zakończenia całego przedsięwzięcia ze względu na uzyskanie efektu ekologicznego zadania.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz
że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich zmiany.
6. Zobowiązuję się do podpisania umowy na wykonanie projektu i użyczenia nieruchomości
do montażu urządzenia, która będzie dostępna od 2 maja 2016 r. do 13 maja 2016 r., a także
dostarczenia ze Starostwa Powiatowego w Lublinie mapy 1:1000 sytuacyjno-wysokościowej mojej
działki.

…......................................................................., …..........................................................................................................

Data i czytelny podpis składającego potwierdzenie

Załącznik:
1. Kopie faktur za energię elektryczną za 2015r.

