
                      Załącznik nr 2 do Regulaminu

          Data i godzina wpływu:……………………. 

 (wypełnia pracownik Urzędu Gminy Janikowo  przyjmujący wniosek)

Wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie

pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Janikowo” w ramach
Działania  3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………….

Adres: ..............................................................................................................................................………..

Dokument tożsamości:..................................................

seria.......................... numer.......................................... 

Wydany przez: ................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy:..........................................................................................................................

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………

2.  Lokalizacja  indywidualnego  budynku  mieszkalnego,  na  którym  ma  być  montowana  mikroinstalacja
fotowoltaiczna: 

Adres: .............................................................................................................................. 

Działka ewidencyjna: .................................................................................................................. 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: ......................................................................

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

Nieruchomość (wstawić znak X):                             użytkowana                                   w trakcie budowy

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „w trakcie budowy”, proszę podać orientacyjny termin zakończenia

budowy:…………………………………………………………………………………………………….

(wpisać miesiąc i rok)

3. Współwłaściciele nieruchomości, w tym małżonkowie (jeśli dotyczy): 



- (wpisać imię i nazwisko współwłaściciela, adres)……………………………………………………

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

- ……………………………………………………………………………………………….............

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

4.Preferowana moc mikroinstalacji fotowoltaicznej:……………………………………………………………..

                                                                                                 (maksymalnie 10 kW, pole można zostawić niewypełnione)

Deklaruję  wstępną  wolę  uczestnictwa  w  projekcie  Janikowo  pn. „Montaż  instalacji  odnawialnych

źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Janikowo” w ramach Działania  3.1 Wspieranie

wytwarzania  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Janikowo, dnia…………………….                                 ………………………………………..

                                 (data)                                                                                                    (czytelny podpis: imię i nazwisko)

Jednocześnie oświadczam, że: 

- Zapoznałem(-am) się z Regulaminem uczestnictwa mieszkańców gminy Janikowo w projekcie pn. „Montaż

instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Janikowo” w ramach Działania

3.1  Wspieranie  wytwarzania  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze źródeł  odnawialnych  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik

do Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Gminy Janikowo z dnia  2 marca 2020 r. i akceptuję jego wszystkie

postanowienia;

- Nie posiadam żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Janikowo; 

-  Zapewnię wniesienie wymaganego wkładu finansowego w realizację Projektu;

-  Zamontowaną  w  ramach  Projektu  mikroinstalację  fotowoltaiczną  będę  użytkował  wyłącznie  na  cele
mieszkalne (socjalno-bytowe) w indywidualnym budynku mieszkalnym.                            

 

Janikowo, dnia…………………….                                 ………………………………………..

                                 (data)                                                                                                      (czytelny podpis: imię i nazwisko) 

Załącznik: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu


