Instalacja Fotowoltaiczna- Wytwarzanie energii elektrycznej
Załącznik nr 1
do Regulaminu naboru uzupełniającego
na instalacje fotowoltaiczne – instalacja
do wytwarzania energii elektrycznej
……………………………
miejscowość i data
……………………………………………………
Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela
……………………………………………………
.......................................................................
Adres do korespondencji
……………………………………………….......
Telefon

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu)
Numer działki lokalizacji inwestycji
Posiadany tytuł prawny do obiektu (np. własność,
współwłasność)
Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność
gospodarcza/agroturystyczna? (TAK/NIE)
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiada
Pan/Pani odrębne liczniki dla części
gospodarczej/agroturystycznej i mieszkalnej
Powierzchnia całkowita nieruchomości objętej projektem
Powierzchnia zajęta pod działalność gospodarczą
Czy budynek jest objęty nadzorem konserwatora zabytków?
Liczba osób zamieszkujących budynek/korzystających
z budynku
Średnie roczne zużycie energii (kWh) według faktury za
energię elektryczną
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Moc przyłączeniowa wynikająca z umowy z Zakładem
Energetycznym (proszę podać moc (kW) oraz numer umowy)
A. PANELE NA DZIAŁCE LUB BUDYNKU GOSPODARCZYM

Jeśli umiejscowienie paneli na gruncie lub budynku gospodarczym proszę zaznaczenie miejsca instalacji oraz o podanie
odległości od domu i szacunkową długość kabli do ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ (licznika) budynku (m)

Odległość …………………………………………………………………………………………………………………………..…
B. PANELE NA BUDYNKU MIESZKALNYM
Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku proszę o zaznaczenie sposobu instalacji:
Poniższe pytania dotyczą budynku mieszkalnego lub budynku gospodarczego (w zależności od zaznaczonej
opcji powyżej: A lub B)
Czy posiada Pan/Pani instalację
fotowoltaiczną na potrzeby gospodarstwa
domowego

TAK

NIE

Pokrycie dachu (gont, papa, eternit, blacha,
inne). Uwaga: jeżeli eternit, instalacja nie
może być zamontowana na dachu (do 30
września 2021 roku należy wymienić pokrycie
dachowe)
Powierzchnia dachu skierowana na:
Powierzchnia dachu skierowana na
1. południe
2. wschód
…………………………………………………………………………………
3. zachód
……………………………………………
4. inne (podać jakie)
Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego
TAK
NIE
Posiadam dwa liczniki energii elektrycznej
TAK
NIE
(jeden na gosp. domowe, drugi na gosp.
rolne)
Instalacja odgromowa (TAK/NIE)

TAK

NIE

Preferowana trasa prowadzenia przewodów
zasilających (połączenie paneli z inwerterem
- po elewacji, wewnątrz budynku, kanał
wentylacyjny)
Szacunkowa długość przewodów służących
połączeniu zestawu paneli z pozostałą
częścią instalacji (m)
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Dodatkowe warunkowania bądź wymagania
mogące mieć wpływ na możliwość instalacji
zestawu fotowoltaicznego oraz na koszty
wykonania montażu:
Wnioskowana moc instalacji:
Rodzaj opału wykorzystywanego do ogrzania
budynku, wody (węgiel, koks, olej, gaz,
drewno, słoma)
Roczne zużycie wykorzystywanego paliwa do
ogrzewania budynku (ton/rok)
Wypełnioną deklarację wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kawęczyn
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) w terminie od dnia 02.08.2021 roku do dnia 13.08.2021 roku.
Do każdej deklaracji zostanie przydzielony numer porządkowy zgodnie z kolejnością złożonych deklaracji.
Ponadto:
1. Oświadczam, że energia cieplna wyprodukowana przez instalację zdefiniowaną w niniejszej deklaracji będzie
wykorzystywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego (potrzeby socjalno-bytowe nie związane
z działalnością gospodarczą/rolniczą/agroturystyczną).
2. Wyrażam zgodę na utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat w okresie trwałości
projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia (ologowania) lub tablicy informacyjnej o sfinansowaniu
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z
niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie materiału lub
konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), które w całości poniosę.
4. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Kawęczyn, wykonawcom dla celów projektowych, montażu
instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem oraz pracownikom UMWW w przypadku kontroli projektu.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie
nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie.
6. W przypadku uczestnictwa w projekcie, zobowiązuję się do pokrycia kosztów wizji lokalnej dokonanej przez firmę
aktualizującą dokumenty aplikacyjne.
7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem naboru uzupełniającego na instalacje fotowoltaiczne.
Uwaga: Złożenie deklaracji nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od spełnienia wymagań
formalnych i technicznych.
Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
…………………………..
Czytelny podpis

………………………………
Czytelny podpis

……………………………..
Czytelny podpis

……………………………..
miejscowość i data

………………………………
miejscowość i data

…………………………………..
miejscowość i data
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Załącznik nr 2
do Regulaminu naboru uzupełniającego
na instalacje fotowoltaiczne – instalacja
do wytwarzania energii elektrycznej

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679)
W związku z realizacją Projektu pn. Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez
budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020
– Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych
osobowych
− w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail:
inspektor.ochrony@umww.pl,
− w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926
Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).
2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
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operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.);
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu nr RPWP.03.01.01-30-104/17 z 8
listopada 2017r., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w celu
archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt -Gmina Brudzew, ul.
Turkowska 29, 62-720 Brudzew oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu –
Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 3
do Regulaminu naboru uzupełniającego
na instalacje fotowoltaiczne – instalacja
do wytwarzania energii elektrycznej

Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.1
zwanego dalej Rozporządzeniem wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu podanego w dokumentacji
projektowej przez Wójta Gminy Kawęczyn w celu realizacji projektu nr RPWP.03.01.01-30-104/17 z dnia 8 listopada
2017r. pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa III: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 2 przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika projektu

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu naboru uzupełniającego
na instalacje fotowoltaiczne – instalacja
do wytwarzania energii elektrycznej

Oświadczenie w ramach WRPO 2014-2020, działanie 3.1.1. „Wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł energii" - projekty parasolowe, projekt
pn.: „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn
poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów
słonecznych”
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
1. Oświadczam, że nie posiadam instalacji fotowoltaicznej służącej potrzebom gospodarstwa domowego.
2. Posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości, na której ma być wykonana instalacja i posiadam prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Oświadczam, że wszyscy współwłaściciele wyrażają zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.
4. Oświadczam, że budynek, na którym zostanie zamontowana instalacja OZE, nie posiada pokrycia dachu
z materiałów zawierających azbest. W przeciwnym wypadku oświadczam, że do dnia 30.09.2021r. wymienię pokrycie
dachowe na takie, które umożliwi montaż instalacji na dachu budynku. W przypadku niewywiązania się z
powyższego, jestem świadomy, iż tracę prawo do uczestnictwa w projekcie.
5. Jestem świadomy, że przygotowanie budynku/gruntu do montażu instalacji wraz z urządzeniami i instalacjami
towarzyszącymi, zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Wykonawcę, wykonam staraniem własnym i na koszt
własny. Zobowiązuję się również do wykonania na własny koszt prac remontowych będących wynikiem prac
montażowych instalacji fotowoltaicznej, m.in.: uzupełnienia tynku, malowanie, naprawa elewacji i innych prac
przywracających poprzedni wygląd i estetykę budynku czy też podwórka.
6. Oświadczam, że jestem świadomy, iż parametry instalacji fotowoltaicznej zostały dobrane do potrzeb gospodarstwa
domowego, a efekty realizowanego projektu nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej,
agroturystycznej lub rolniczej.
7. Zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanej energii elektrycznej z instalacji przez cały okres trwałości projektu,
wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, nie związane z działalnością gospodarczą, rolniczą lub
agroturystyczną.
8. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu energia wytworzona w mikroinstalacji musi być zużywana na własne potrzeby
gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci zewnętrznej. W związku z
powyższym:
a. naruszenie obowiązku wykorzystania uzyskanej energii elektrycznej z instalacji przez cały okres trwałości
projektu, wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, nie związane z działalnością gospodarczą,
rolniczą lub agroturystyczną skutkować będzie rozwiązaniem Umowy oraz koniecznością zwrotu otrzymanego
dofinansowania wraz z odsetkami,
b. w przypadku występowania działalności gospodarczej w budynku, część nieruchomości przeznaczonej do
prowadzenia ww. działalności nie może być zasilana energią pochodzącą z objętej projektem instalacji OZE.
W ramach realizacji projektów parasolowych, regulamin konkursu nie przewiduje możliwości zasilania
budynków przeznaczonych na inne cele niż bytowe, czyli np. do celów prowadzenia działalności
gospodarczej/agroturystycznej/rolniczej. Celem zagwarantowania i potwierdzenia, że wyprodukowana energia
pożytkowana jest na cele wyłącznie bytowe, mieszkaniec powinien posiadać odrębne liczniki dla części
gospodarczej/agroturystycznej/rolniczej i mieszkalnej objętej projektem nieruchomości, jeśli montaż
odrębnego licznika nie jest możliwy ze względów technicznych lub jest nieuzasadniony, wydatki kwalifikowalne
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9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

dla takiej instalacji zostaną umniejszone proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej na działalność
gospodarczą,
c. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej w innym budynku, w
obrębie działki geodezyjnej, na której znajduje się objęty projektem budynek, instalacja OZE nie może zasilać
budynku lub jego części wykorzystywanych do prowadzenia ww. działalności. W przypadku, gdy
przedmiotowa instalacja zasilać będzie budynek wyłącznie mieszkalny, to nie ma przeciwskazań ku temu, aby
przedmiotowy odbiorca uczestniczył w projekcie.
Oświadczam, iż posiadam umowę zawartą z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej,
w innym przypadku zobowiązuje się do jej osobistego zawarcia do czasu realizacji projektu bądź przeniesienia jej
zobowiązań z innego domownika na siebie w drodze aneksu.
Oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie posiadam jakichkolwiek nieuregulowanych
a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Kawęczyn. W przeciwnym razie zobowiązuje się do uregulowania wszelkich
zaległości do 30 września 2021r. W przypadku nieuregulowania zaległości, jestem świadomy, iż tracę prawo do
uczestnictwa w projekcie.
Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie Gminie nieruchomości w celu wykonania instalacji na okres realizacji projektu
oraz przez 5 lat trwałości projektu.
Zobowiązuję się do podpisania z Gminą po zakończeniu postępowania przetargowego umowy na dostawę i montaż
wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w której to umowie ustalone zostaną wzajemne zobowiązania
organizacyjne i finansowe, związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych.
Oświadczam, że zobowiązuję się do dobrowolnego wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w
wysokości minimum 15% wartości netto instalacji OZE i całości podatku VAT wynikającego z wartości indywidualnego
zestawu instalacji wycenionej przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz minimum 15% usługi inspektora nadzoru i podatek VAT od całkowitej usługi inspektora nadzoru.
Oświadczam, że pokryję koszty wizji lokalnej niezbędnej do przygotowania aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.
Oświadczam, że w przypadku instalacji o łącznej mocy powyżej 6,5 kW zobowiązuję się do poniesienia całkowitych
kosztów przygotowania i uzyskania opinii przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznej wydanej przez rzeczoznawcę do
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych a także kosztów przystosowania instalacji do wymagań z w/w opinii
wynikających. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.
Zobowiązuję się do pokrycia całości kosztów niekwalifikowalnych w przypadku ich wystąpienia w czasie trwania
projektu.
Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres 5 lat od zakończenia projektu właścicielem instalacji
wykonanej na mojej nieruchomości będzie Gmina.
Wyrażam zgodę na podpisanie umowy przekazania przez Gminę prawa własności do wykonanej na mojej
nieruchomości Instalacji po upływie 5 lat od zakończenia okresu trwałości projektu.
Mam świadomość, że nie ma możliwości, aby dokonać montażu dodatkowych paneli do falownika, który został
zamontowany w ramach projektu, przez okres trwałości projektu.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oświadczenia i akceptuję jego zapisy.

……….……………….…………………………………………….……………...
data i czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 5
do Regulaminu naboru uzupełniającego
na instalacje fotowoltaiczne – instalacja
do wytwarzania energii elektrycznej

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

……..……………..……………….
miejscowość, data

.....................................................................................
Miejscowość, ulica, numer domu
.....................................................................................
Kod pocztowy

UPOWAŻNIENIE
Jako współwłaściciel działki ewidencyjnej o numerze ...................................................................... położonej
w miejscowości………..........................................................................................upoważniam
Pana/Panią* …................................................................................................................... do:
- zawarcia z Gminą Kawęczyn umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach
Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”,
- podejmowania działań niezbędnych do wykonania umowy uczestnictwa w trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego
trwałości,
- dysponowania nieruchomością na potrzeby przygotowania i realizacji projektu.
Niniejsze upoważnienie ważne jest przez cały okres trwania umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wykorzystanie energii
odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.

...................................................
czytelny podpis
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