
WNIOSEK 

O umo żliwienie uczestnictwa w realizacji projektu pod naz wą  

„ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkac h użyteczno ści 
publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu  buskiego i 

pińczowskiego”  

  

Wnoszę o umo żliwienie mi uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą 
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynka ch u żyteczno ści 
publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu  buskiego i 
pińczowskiego” i wykonanie monta żu układu solarnego w budynku 
mieszkalnym poło żonym na terenie gminy ……………. .    

 

1.  Dane Wnioskodawcy: 

      Imię i Nazwisko ............................................................................................ 

      Adres do korespondencji: 

     ulica ............................................................... nr domu ................................. 

     kod pocztowy ................ miejscowość ....................... nr telefonu ..................... 

     seria i nr dowodu osobistego ............................................................................ 

     PESEL: ………………………. 

     NIP: ………………………. 

2.  Miejsce montażu układu solarnego: 

     ulica ............................................................ nr domu .................................... 

nr ewidencyjny działki ..................................................... 

miejscowość ...........................................................  

W budynku mieszkalnym stale zamieszkuje ….. osób. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem uczestnictwa w realizacji 
projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 
pińczowskiego” i wyrażam zgodę na jego postanowienia. 



 

4. Oświadczam, że ciepłą wodę użytkową uzyskuję na bazie następującego paliwa*): 

a) węgiel � 

b) olej opałowy � 

c) gaz � 

d) inne � 

 

5. Oświadczam, że*): 

a) moje gospodarstwo domowe otrzymuje wsparcie w ramach 

systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych � 

b) członkiem mojej rodziny jest osoba niepełnosprawna 

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub z orzeczeniem równoważnym � 

c) moja rodzina ma status rodziny zastępczej � 

d) moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej � 

e) nie spełniam żadnego z powyższych kryteriów � 

 

6. Oświadczam, że budynek mieszkalny, dla którego montowany będzie układ 
solarny, posiada/nie posiada*) pokrycie(a) dachowe(go) zawierające(go) azbest. 

 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, 
zawartych w niniejszym wniosku, wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem 
i realizacją projektu, którego wniosek dotyczy. 

 

.............................................. dnia ......................................  
          ..................................... 

podpis wnioskodawcy 
 


