DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Deklaruję chęć udziału w projekcie „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” w zakresie zakupu i montażu Kolektorów
słonecznych /podgrzewanie CWU (ciepłej wody użytkowej)/.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38) przy
dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt obejmuje gminy: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień.
Deklarację należy przekazać do 15.06.2020r. na adres oze@turystycznapodkowa.pl . Złożenie deklaracji we wskazanym terminie NIE jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu (decyduje kolejność zgłoszeń i ilość wolnych miejsc)!
1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres montażu instalacji
Numer ewidencyjny działki

Obręb

Numer księgi wieczystej lub tytuł prawny do
1
władania nieruchomością
Telefon

Adres e-mail

2. Informacje dotyczące nieruchomości, w obrębie której będzie montowana instalacja OZE
Ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym:

............ osób

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego :

□ - do 300m2 □ - powyżej 300m2

Typ dachu:

□ - jednospadowy □ - dwuspadowy □ - wielospadowy □ - płaski
□ - inny ……………………………….
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□ - blacha/blacho-dachówka □ - dachówka □ - inne ..................…
Pokrycie dachu:

Instalacja OZE nie może być zainstalowana na dachu pokrytym eternitem.
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Średnie zużycie wody w okresie 1 miesiąca:

...................m

Rodzaj paliwa wykorzystywanego do przygotowania CWU:

□ - węgiel □ - biomasa (drewno, pellet, brykiet, zrębki)
□ - gaz (gaz ziemny lub LPG) □ - prąd □ - prąd (z wyk. pompy ciepła)
□ - inne .....................................................

□ - działalność gospodarcza
Czy w miejscu inwestycji jest prowadzona:

□ - nie jest prowadzona działalność gospodarcza
OŚWIADCZAM, IŻ PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. Wskazany w niniejszej deklaracji budynek jest moją własnością i na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim bezterminowo w
sposób umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji uwzględniając, że podanie danych jest dobrowolne
(odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie).
3. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 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), zwanego dalej RODO.
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (32-447 Siepraw, ul.
Jana Pawła II 38). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane kontaktowe
oze@turystycznapodkowa.pl .

...............................…………………………………………………….
Podpis właściciela

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa,
Biuro: ul. Jana Pawła II 38, 32–447 Siepraw, 32–433 Lubień 900
Tel.: 12 274 62 99; +48 504 170 216,
www.turystycznapodkowa.pl biuro@turystycznapodkowa.pl

