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Zał�cznik 2  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Budowa instalacji wykorzystuj�cych odnawialne �ródła energii na terenie gminy Ku�nica 2”  

Instalacji OZE - kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (zwanych dalej OZE) na 

budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne.

  

Deklaruj� ch�� udziału w Projekcie i zamiar skorzystania z dofinansowania instalacji OZE. 

Ja, ni�ej podpisany/a/ni*  

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

(imi� i nazwisko) 

zamieszkały/a w:  

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

PESEL …………………………… nr dowodu osobistego ………………………………………….. 

wydany przez ………………………………………………………………………………….………  

nr telefonu kontaktowego/adres e-mail ……………………………………………………….………  

posiadam prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane na podstawie: 

własno�ci/współwłasno�ci (jakie) …………………………………………………. zlokalizowanej na 

działce nr …….……………………………. obr�b ……………………………....  

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

(miejscowo��, kod, ulica, numer domu) 

  

Zgłaszam niniejszym wol� uczestniczenia w Projekcie polegaj�cym na monta�u instalacji 

OZE na nieruchomo�ci, do której posiadam tytuł prawny.  

Niniejszym deklaruj� swój udział finansowy w realizacji Projektu.  

O�wiadczam, �e:  

1) Udziel� wójtowi Ku�nicy nieodpłatnego prawa do dysponowania moj� nieruchomo�ci�

w zakresie niezb�dnym do realizacji i trwało�ci Projektu, w szczególno�ci w zakresie 

monitoringu w trakcie realizacji oraz trwało�ci projektu .  

2) Pokrycie dachowe budynku w którym zostanie zainstalowana instalacja OZE nie zawiera 

azbestu.  

3) W okresie trwało�ci projektu zobowi�zuje si� dokonywa� przegl�dów gwarancyjnych oraz 

pokry� wszelkie koszty napraw instalacji. 

4) W okresie realizacji i trwało�ci projektu zobowi�zuje si� umo�liwi� dost�p wójtowi Gminy 

Ku�nica (oraz podmiotom przez niego wskazanym) do ka�dego elementu instalacji 

fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych realizowanej na podstawie niniejszej umowy oraz 

dokumentacji zwi�zanej z wyborem Wykonawcy i realizacj� inwestycji 

5) Wyra�am zgod� na umieszczonego oznaczenia (ologowania) lub tablicy informacyjnej 

o sfinansowaniu projektu.  
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6) Przyjmuj� do wiadomo�ci, i� realizacja operacji mo�e poci�ga� za sob� dodatkowe koszty 

niekwalifikowane zwi�zane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpi�cia do 

istniej�cej instalacji co zwi�kszy zu�ycie materiału lub konieczno�� dokonania modernizacji 

istniej�cych instalacji), które w cało�ci ponios�.  

7) Po monta�u instalacji fotowoltaicznej zobowi�zuj� jest niezwłocznie i nie pó�niej ni� w ci�gu 

7 dni kalendarzowych dostarczy� do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek 

o przył�czenie mikroinstalacji. 

 Niniejsze zgłoszenie ma zastosowanie tylko i wył�cznie do celów realizacji niniejszego 

Projektu zarówno na etapie ubiegania si� o dofinansowanie jak i w przypadku jego 

pozyskania.  

Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu 

Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby 

realizacji projektu zgodnie z ustaw� z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018 poz. 1000), oraz Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

………………………………………..                                     ……………………………………..  

             (data, miejscowo��)                                                                          (czytelny podpis)  

  

Niniejszym o�wiadczam, i� w okresie trwało�ci projektu poinformuj� gmin� Ku�nica o 

planach rozpocz�cia prowadzenia działalno�ci gospodarczej w budynku w którym zostanie 

zamontowana instalacja w celu weryfikacj� przez gmin� czy dana działalno�� nie jest sprzeczna z 

zapisami Projektu. 

………………………………………..                                     ……………………………………..  

             (data, miejscowo��)                                                                          (czytelny podpis)  

  

Czytelny podpis wszystkich osób posiadaj�cych tytuł prawny do dysponowania nieruchomo�ci�:  

  

…………………………..  

Czytelny podpis  

………………………………… 

Czytelny podpis  

……………………………..  

Czytelny podpis  

…………………………….. 

miejscowo�� i data  

……………………………… 

miejscowo�� i data  

………………………………….. 

miejscowo�� i data  


