
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła
energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o udział w projekcie
„Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię...................................….....................................................................................
Adres zamieszkania............................…..........................................................................………....
Adres budynku, w którym planowana jest inwestycja: ........................................................………
nr telefonu.........................................................…
kom....................................................................…….........
seria i nr dowodu osobistego ………………………..…….………. PESEL
...................................................…
Księga Wieczysta nr……………………………………………………………………………………….
nr działki........................................................................
rok planowanej inwestycji: ……………………………………….

 
Lp.         Planowany zakres inwestycyjny                         Wybór:       

   1             Montaż kolektorów słonecznych 
   2  Montaż ogniw fotowoltaicznych

   3       Montaż pompy ciepła    

   4         Inny (proszę wskazać:
…………………………………………...)   

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

Ponadto oświadczam że:
Zapoznałem/am się z treścią regulaminu udziału w projekcie „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne
źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i akceptuję warunki w nim 
zawarte.
Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie
z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania 
ekologicznego źródła ciepła.
W przypadku otrzymania dofinansowania wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego budynku mieszkalnego przez Gminę Psary w dowolnym utworze oraz w innych



materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego na następujących polach
eksploatacji:
a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie 10 lat od dnia otrzymania dofinansowania. Zostałem poinformowany o możliwości
wycofania zgody w dowolnym momencie.
Oświadczam, że*:
1) jest mieszkańcem gminy zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały i wykazałem/am fakt
zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)
złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym
miejsce zamieszkania,
2) nie jest mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały, ale wykazałem/am fakt
zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)
złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym
miejsce zamieszkania,
3) Oświadczam, że jestem właścicielem budynku mieszkalnego i posiadam tytuł prawny do 
nieruchomości
położonej w granicach Gminy Psary, będącej przedmiotem wniosku,
4) Oświadczam, że złożyłem/am deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności względem Gminy,
5) Oświadczam, że na terenie nieruchomości, która ma być objęta projektem, nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza.
6) Oświadczam, że został wobec mnie spełniony obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 RODO 

………………………………….
data i podpis czytelny
* niepotrzebne skreślić


