ZAŁĄCZNIK NR 1
Numer ewidencyjny wniosku: ……………………………………...……….
Data i godzina wpływu: ……………………………..………………………….
(wypełnia Urząd)

……………………………………………….
Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu
„Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków
mieszkalnych w gminie Klukowo”
Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości / posiadacz
innego tytułu prawnego do nieruchomości ………………………………………………..….…………………………………………..…………
zamieszkały/a pod adresem:...…………………………………………….………………………………..…….......………………………………….
tel.: ….............………..…..……………………… e-mail: ……………………………………….………………...……………………
wnioskuję o przyznanie grantu w ramach Projektu pn.: „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła
energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo”.
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym
nieruchomości / posiadaczem innego tytułu prawnego do nieruchomości* położonej na terenie [nazwa
miejscowości] ............................................................................ przy ulicy ……………………………………………………………
i mam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiające zarówno instalację, jak i eksploatację
zadeklarowanej poniżej instalacji OZE w okresie Trwałości Projektu.
Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie i montażem:
instalacji fotowoltaicznej o mocy modułów fotowoltaicznych ………… kWp (w standardowych warunkach
pomiaru).
Oświadczam, że instalacja fotowoltaiczna nie została do tej pory zainstalowana na potrzeby budynku. 1
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Nie można składać wniosku na montaż instalacji OZE, która już jest zainstalowana na potrzeby budynku.

Oświadczam, iż:
●

Będę utrzymywać działającą instalację OZE dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020 w okresie Trwałości projektu.

●

Deklaruję

pokrycie

kosztów

przekraczających

wysokość

przyznanego

grantu

oraz

kosztów

niekwalifikowanych instalacji OZE,
●

Energia wyprodukowana w instalacji OZE wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby bytowe
gospodarstwa domowego, a w budynku mieszkalnym nie będzie prowadzona działalność gospodarcza,

●

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji Projektu oraz wszystkimi jego załącznikami
i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań wynikających z Regulaminu.
Oświadczam też, że wszyscy właściciele / współwłaściciele / użytkownicy wieczyści / współużytkownicy

wieczyści / posiadacze innego tytułu prawnego / współposiadacze innego tytułu prawnego do nieruchomości
będący jednocześnie płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawa z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako miejsce zamieszkania w deklaracjach podatkowych
wskazują adres na terenie gminy Klukowo.2

………………............................…………………………………….….
(data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości /pełnomocnika)

Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:
−

1a. Oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania nowo budowanego budynku (jeżeli dotyczy).

−

1b. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest (jeżeli dotyczy).

−

1c. Upoważnienie do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do
nieruchomości (jeżeli dotyczy).

−

1d. Ankieta do instalacji fotowoltaicznej

−

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
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W przypadku, gdy warunek opisany w zdaniu nie jest spełniony, zgodnie z kryteriami oceny formalnej
wniosku niemożliwe jest przyznanie grantu.

Załącznik nr 1a. do Wniosku o przyznanie grantu

Oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania
nowo budowanego budynku*
Oświadczam, że budynek mieszkalny na działce nr ............................ obręb:
....................... został oddany do użytku i zasiedlony w dniu …………………………………..

……………………………………………
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

* oświadczenie należy dołączyć jedynie w przypadku budynków, których budowa zakończyła się po 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1b. do Wniosku o przyznanie grantu

Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest*

Oświadczam, że obecne pokrycie dachowe w postaci materiału zawierającego azbest
wymienię przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wymianę pokrycia dachowego zakończę przed
montażem w/w instalacji.

……………………………………………
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

* oświadczenie należy dołączyć jedynie w wypadku instalacji na dachu, który obecnie pokryty jest materiałem zawierającym azbest

Załącznik nr 1c. do Wniosku o przyznanie grantu

Upoważnienie do reprezentowania udzielone osobie podpisującej wniosek przez
pozostałych właścicieli / użytkowników wieczystych / posiadaczy innego tytułu prawnego
do nieruchomości*

Ja ……………......................................................... zamieszkały/a w …………………………………
…………………………………………………………………………. legitymujący/a się dowodem osobistym nr:
............................................... upoważniam Pana/Panią .............................................................
……………………………… zamieszkałego/zamieszkałą w ……………………………………………………………….
do reprezentowania mnie w całym procesie realizacji Projektu, w tym do podpisania w moim
imieniu i na moją rzecz wniosku o przyznanie grantu, Umowy Powierzenia Grantu, realizacji
tej umowy, w tym wskazania rachunku bankowego, na który zostanie przekazany Grant

……………………………………………
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

* oświadczenie składają wszyscy współwłaściciele / współużytkownicy wieczyści / współposiadacze innego tytułu do nieruchomości oprócz
osoby podpisującej wniosek

Załącznik nr 1d. do Wniosku o przyznanie grantu
ANKIETA W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O GRANT NA INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ
1. Miejsce realizacji inwestycji
Miejscowość:
Ulica i numer domu/ nr domu:
Numer ewidencyjny działki:
Jednorodzinny

Bliźniak

Szeregowiec

Rodzaj budynku objętego inwestycją:
Wielorodzinny
2. Dane kontaktowe Wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres do korespondencji, jeśli jest
inny niż miejsce realizacji projektu:
3. Dane dotyczące przedsięwzięcia
Zużycie energii elektrycznej za 2019 r.
(wyłącznie na potrzeby gospodarstwa
domowego)
Wnioskowana
moc instalacji (moc paneli PV)
Miejsce montażu

……………………… kWh

……………………… kWp
Istniejący budynek mieszkalny
Inny budynek istniejący. Jaki?
……………………………………………………………………..
Grunt

Strona świata, na którą skierowana
będzie instalacja

……………………………………………………………..

……………………………………………
data i czytelny podpis

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
(dla podpisującego wniosek)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Klukowo z siedzibą w Klukowie,
18-214, ul. Mazowiecka 14. Z administratorem danych można skontaktować się drogą
elektroniczną na adres ado@klukowo.pl lub tel. 862774543 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt drogą elektroniczną
iod@klukowo.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Instalacje wykorzystujące
odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo”,
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku ze złożonym „Wnioskiem o przyznanie grantu w ramach
Projektu”.
5. Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom
realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w
celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym
podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają powierzone dane
osobowe.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż okres trwałości Projektu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W zakresie udostępnienia danych w BIP przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Informacje podawane w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą
(dla pozostałych właścicieli/użytkowników wieczystych/posiadaczy innego tytułu
prawnego do nieruchomości upoważniających do reprezentowania)
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Klukowo z siedzibą w Klukowie,
18-214, ul. Mazowiecka 14. Z administratorem danych można skontaktować się drogą
elektroniczną na adres ado@klukowo.pl lub tel. 862774543 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt drogą elektroniczną
iod@klukowo.pl lub pisemnie na adres administratora.

3.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji projektu „Instalacje wykorzystujące
odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo”,
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020..

4.

Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku ze złożonym „Wnioskiem o przyznanie grantu w
ramach Projektu”.

5.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/ Pana danych:
imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, adres miejsca realizacji inwestycji, nr
działki.
Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom
realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w
celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także
innym podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają powierzone dane
osobowe.

6.

7.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż okres trwałości Projektu.

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
12. Pani/Pana dane zostały uzyskane od osoby upoważnionej do reprezentowania
podpisującej „Wnioskiem o przyznanie grantu w ramach Projektu”.

