Załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie
pn. „Czysta energia – montaż instalacji OZE
na terenie miasta Białegostoku”

Białystok, ………………………….
data

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu
”Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku”

Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel nieruchomości)
…………………..……………........………………………..….………………………………
zamieszkały/a pod adresem:...……………………………………..…….......…………………;
tel.:….............………..…..……; e-mail: …………………………………...……………………
Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel nieruchomości)
…………………..……………........………………………..….………………………………
zamieszkały/a pod adresem:...……………………………………..…….......…………………;
tel.:….............………..…..……; e-mail: …………………………………...……………………
Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel nieruchomości)
…………………..……………........………………………..….………………………………
zamieszkały/a pod adresem:...……………………………………..…….......…………………;
tel.:….............………..…..……; e-mail: …………………………………...……………………
wnioskuję o przyznanie grantu w ramach projektu pn. ”Czysta energia – montaż instalacji OZE
na terenie miasta Białegostoku” planowanego do realizacji w ramach RPO Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii .
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem nieruchomości położonej
w Białymstoku przy ulicy ………………………………………………………… i mam prawo
do

dysponowania

powyższą

nieruchomością

umożliwiając

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 (proszę zaznaczyć 1 opcję):
□ o mocy do 5 kWp
□ o mocy powyżej 5 kWp
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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 (Dz. U. Z 2021
r.poz. 1744 ze zm.).

❏

W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.
821 ze zm.).

❏

W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza.*

❏

W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza
lub rolnicza.*

Średnie łączne roczne zużycie energii elektrycznej na cele mieszkaniowe dla nieruchomości
objętej wnioskiem wynosi _ _ _ _ _ _ kWh.1

Ponadto, oświadczam, iż:


Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Czysta energia –
montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku oraz wszystkimi jego załącznikami
i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań wynikających
z Regulaminu.



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.



Nie posiadam jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Miasta
Białystok.

1 Roczna wartość zużycia energii elektrycznej określona na podstawie faktur za energię elektryczną lub
zestawienia z Zakładu Energetycznego. Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury lub zestawiania
zużycia z zakładu energetycznego starsze niż 2 lata od daty złożenia wniosku.
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KLAZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz.UE.L.2016.119,str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127,str.2), zwanego w skrócie „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul Słonimska
1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd
Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta
Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie art. 6 ust 1 lit c ) RODO, art. 6 ust 1 lit b ) RODO oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
4) Dane nie będą ujawniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania;
5) Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa w której
dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum
Państwowe;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest konieczne do jej zawarcia. Ich niepodanie
uniemożliwi uczestnictwo w projekcie oraz skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia umowy. Podanie
danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu."

………………............................…………………………………….….
(data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości /pełnomocnika)
Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:








1a. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego materiałem zawierającym azbest (jeżeli dotyczy).
1b. Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu
prawnego do nieruchomości (jeżeli dotyczy).
1c. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Karta Dużej Rodziny (kserokopię) (jeżeli dotyczy).
postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (kserokopię) (jeżeli dotyczy).
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Załącznik Nr 1a. do Wniosku o przyznanie grantu
Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest
(dotyczy/nie dotyczy*)

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 właściciela /
współwłaściciela nieruchomości
* niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 1b. do Wniosku o przyznanie grantu
Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych właścicieli/współwłaścicieli
(dotyczy/nie dotyczy*)
Ja ……………..................................................... zamieszkały/a w ………………………………
przy

ul.

dowodem

..................................................................................................
osobistym

nr:

legitymujący/a

.......................................................

się

upoważniam

Pana/Panią ........................................................................................................
zamieszkałego/zamieszkałą
przy

ul.

w

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

.................................................................................. legitymującą

się dowodem

osobistym nr:....................................................................... do reprezentowania mnie w całym
procesie realizacji Projektu.

……………………………………………
data i czytelny podpis właściciela /
współwłaściciela nieruchomości
wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
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