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 Suchowola”
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 Suchowola”.
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,
instalacji solarnej (kolektorów słonecznych) dla gospodarstwa domowego liczącego ……… osób.
Oświadczam, że instalacja typu, o której montaż wnioskuję nie została do tej pory zainstalowana na

potrzeby budynku.1
Oświadczam, że:

❏

Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę dużej rodziny na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1390 ze zm.)
1

Nie można składać wniosku o montaż instalacji OZE, która już jest zainstalowana na potrzeby budynku.

❏
❏

W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).
Przynajmniej jedna z osób wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada orzeczenie o
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) (jeżeli
dotyczy).

Ponadto, 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, że do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku objętym wnioskiem
wykorzystywane jest paliwo w postaci węgla lub drewna. 2
Oświadczam, że w budynku objętym projektem do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
użytkowej wykorzystywane są wyłącznie następujące źródła (jedno lub kilka): kocioł węglowy z podajnikiem
5 klasy (norma PN-EN 303-5:2012) lub zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, kolektory słoneczne, pompa
ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na pelet, ogrzewanie elektryczne.3

………………............................…………………………………….….
(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).

2

Oświadczenie brane pod uwagę w przypadku wniosku obejmującego montaż instalacji solarnej. W przypadku
wniosku obejmującego tylko instalację fotowoltaiczną lub gdy jest ono niezgodne z prawdą, należy je skreślić.
3 Oświadczenie brane pod uwagę w przypadku wniosku obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznej.
W przypadku wniosku
obejmującego tylko instalację solarną lub gdy jest ono niezgodne z prawdą, należy je
skreślić.

−

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

−

1d. Ankieta do instalacji fotowoltaicznej (w przypadku ubiegania się o grant na instalację fotowoltaiczną)

−

1e. Ankieta do instalacji solarnej (w przypadku ubiegania się o grant na instalację solarną)

−

Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

−

Karta dużej rodziny – kserokopia (jeżeli dotyczy)

−

Postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej – kserokopia (jeżeli dotyczy)

−

Dokument potwierdzający orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 1a. do Wniosku o przyznanie grantu

Oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania
nowo budowanego budynku*
Oświadczam, że będący w trakcie budowy budynek mieszkalny na działce
nr ............................ obręb: ....................... zostanie oddany do użytku i zasiedlony do dnia
odbioru instalacji przez Inspektora Nadzoru.

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

* oświadczenie należy dołączyć jedynie w przypadku budynków w trakcie budowy

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 Wnioskodawcy

Załącznik nr 1e. do Wniosku o przyznanie grantu

ANKIETA W PRZYPADKU WNIOSKOWANIA O GRANT NA INSTALACJĘ SOLARNĄ
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
Liczba osób tworzących
gospodarstwo domowe
Wielkość instalacji
Miejsce montażu

……………… osób
Przeznaczona dla ………….. osób
Istniejący budynek mieszkalny
Inny budynek istniejący. Jaki?
……………………………………………………………………..
Grunt

Strona świata, na którą skierowana
będzie instalacja

……………………………………………………………..

4. Dane dotyczące budynku i instalacji w budynku
Łączna powierzchnia ogrzewana
…………… [m2]
budynku mieszkalnego
Sposób przygotowania ciepłej wody
kocioł centralnego ogrzewania - węgiel, ……………%
i udział danego paliwa opałowego w
kocioł centralnego ogrzewania - drewno, …………….%
procesie podgrzania wody
Można zaznaczyć kilka opcji.
Procenty muszą obligatoryjnie
sumować się do 100%.

kocioł centralnego ogrzewania - olej opałowy, …………….%
kocioł centralnego ogrzewania - gaz płynny, …………….%
bojler elektryczny …………..%
elektr. podgrzewacz przepływowy (bez zasobnika) ……….%
pompa ciepła z sondami gruntowymi, …………..%
pompa ciepła powietrze/woda, …………..%
piec z wkładem wodnym (cegiełka) - węgiel, …………..%
piec z wkładem wodnym (cegiełka) - drewno, …………..%
Inny, jaki? ……………………………………………………………., …………..%

Proszę wskazać udział kosztów paliw
na przygotowania ciepłej wody w
odniesieniu do kosztów paliw na
przygotowanie ciepłej wody i
ogrzewanie budynku
Proszę podać przybliżony rok
produkcji kotła/ źródła ciepła do
przygotowania ciepłej wody
Proszę o podanie przybliżonego
roku wykonania instalacji ciepłej
wody
Czy posiadają Państwo zasobnik
ciepłej wody?
Proszę podać orientacyjny rok
produkcji zasobnika ciepłej wody

……………….%

…………… rok dla …………………./ …………… rok dla ………………….

……..…… rok
TAK

NIE

……..…… rok

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

