Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń

….………………….………………..
miejscowość i data

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Działanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa
wielkopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.1.1. " Wytwarzanie Energii Pochodzącej ze Źródeł Odnawialnych"
realizowanego poprzez Gminę Koźmin Wielkopolski.
z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych / instalacji fotowoltaicznych/kotłów
na biomasę 1
1. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………........…………………………..…………………………....
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ……………………………………………………….................…………………………………………………
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

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

PESEL …………………………………………

nr telefonu ………………………………………………., adres e-mail ………………………………………………………………
posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności/
najmu/użyczenia/inne2

(jakie)

……………………………..………

zlokalizowanej

w

miejscowości

…………………………………………………………………………nr działki.......................................................
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminę Koźmin Wielkopolski.
w ramach Działania 3.1.1. " Wytwarzanie Energii Pochodzącej ze Źródeł Odnawialnych".
Oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem naboru zgłoszeń w ramach projektu pn.
„Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Koźmin
Wielkopolski” i w pełni go akceptuję.
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922).

Najdogodniejszy termin do
kontaktu i wykonania audytu:
…………………………………
podpis
………………………………………
miejscowość i data

1
2

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

Koźmin Wlkp., dnia …………………….…….

Oświadczenie
dotyczące wymiany pokrycia dachowego (eternitu)
nie późnej niż do dnia 30.06.2018 r.

Dane Wnioskodawcy/-ów:
Imię i nazwisko ………………….…………………………………………………………...............................
Adres zamieszkania ………………………………..……………………………………...................................
Nr tel. ………………………………………………….……………………………..........................................
W związku ze złożeniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii szansą
poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski” przygotowywanej przez Gminę
Koźmin Wielkopolski planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja
energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii –
konkurs, niniejszym oświadczam, że pokrycie dachowe budynku (aktualnie – eternit) zlokalizowanego pod
adresem…………………………………………........…………………….........................................................
(nr działki: …………………….; miejscowość: ………………………………..……………..…………),
którego jestem właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania
nieruchomością* zostanie wymienione w terminie nie późnej niż do dnia 30.06.2018 roku.
Oświadczam, że pokrycie dachowe zostanie wymienione na mój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

……….………………………………..
Podpis/-y
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

Koźmin Wielkopolski, dnia …………………….…….
Oświadczenie
dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy
z terminem oddania do użytkowania nie późnej niż
do dnia 30.06.2018 r.

Dane Wnioskodawcy/-ów:
Imię i nazwisko ………………….………………………………………………………………………...........
Adres zamieszkania ………………………………..………………………………………................................
Nr tel. ………………………………………………….……………………………….………………..............

W związku ze złożeniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii szansą
poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski” przygotowywanej przez Gminę
Koźmin Wielkopolski planowanego do realizacji Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie
i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych
źródeł energii - konkurs, niniejszym oświadczam, że nowo budowany budynek zlokalizowany pod adresem:
………………………………………………………………………………………….......................................
(nr działki: …………………….; miejscowość: ………………………………..……………..…………),
którego jestem właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania
nieruchomością* zostanie oddany do użytku w terminie nie późnej niż do dnia 30.06.2018 roku.

……….………………………………..
Podpis/-y

* niepotrzebne skreślić

