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Zdącznik nr 1
do Regubminu naboru uzupełnńjąpego
na kolekbry sbneczne - instahcń
do podgrzewanń c€ph3j wody uż)ńkowej'

KOLEKTORY SŁONECZNE -

Instalacja do podgrzewanla ciepej wody użytkowej

mbjscowość i dsł8
Imki i Nazwisko ihĄaścicielalwspółwłaściciel8

Adres do korespondencji

Teb'on

Deklaracja uczestnlctwa w pro|ekcie
Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu)

N umer działki

Posiadany tytuł prawny do obiektu (np. własność,
półwhsność)
Czy w budynku/lokalu prowadzona jest dzjałalność

gospodarcza? fl-AKm l E)

Czy budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków?

Liczba osób korzystająpych z c.w.u.

Rodzaj opału oraz roczne zużycie wykorzystywanego paliwa do
ogrzewania budynku, wody (ton/rok)
A. KOLEKTORY SLONECZNE NA DzłAŁCE LUB BUDYNKU GOSPODARCZYM
Jeśli umiejscowienie kolektorów słonecznych na gruncie/budynku gospodarczym proszę zaznaczenie miejsca

instalacji oraz o podanie odległości od domu (m)D,]q
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Odległość od domu (m):

B. KOLEKTORY SŁONECZNE NA BUDYNKU MIESZKALNYM

Jeśli umie]scowienie ko]ektorow słonecznycn na dacnu Duaynku proszęDFEI:: o zaznaczenie sposoDu instalac]i:•1::1
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Wypełnioną deklarację należy dostarczyć gsg±iśgi± do Urzędu Gminy Brudzew (ul. Turkowska 29,

62-720 Brudzew), w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2021 i.oku, Do każdej deklamcji
zostanie przydzielony numer porządko`^ry zgodnie z kolejnością zlożonych deklamcji.
Ponadto:
1. Oświadczam Że energia cieplna wyprodukowana przez instalację zdefiniowaną w niniejszej deklaracji będzie
wykorzystyv\łana na potrzeby wlasne gospodarstwa domowego (potrzeby socjalno-bytowe nie z\^riązane
zdziablnościągospodarcząmubrolniczą).
2. Wyrażam zgodę na utrzymywanie na powyższej nienichomości, przez okres co najmniej 5 lat w okresie
tmralości projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia (ologowania) lub tablicy
informacyjnej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Wielkopolskiego na lata 2014 -2020.

3. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszv niekwalifikowane
związane z niestandardowymi warunkami (np. nievpowe wpięcia do istniejącej instalaęji co zwiększy zużycie
materiału lub konieczność dokonania modemizacji ismiejąpych instalacji), które w całości poniosę.
4. Udosępnię nieruchomość przedstawicielom Gmlny Brudzew, wykonawcom dla celów projektowych, montażu
instalacji i eksploatacji urządzeń objęvch projektem oraz pracownikom UMWW w przypadku kontroli projektu.

5. Pizyjmuję do wjadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacjj albo

uksztaftowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, ni® będę mógł wzląć udziału w pro|ekcie.
6. W przypadku, gdy budynek mieszkalny jest w Óakcie budowy, oświadczam, iż do 30.09.2021r, budynek
zostanie oddany do użytkowania. Jestem świadomy/ma Że nie spełnienie tego wariinku będzie skutkować umtą

prawa do uczestnictwa w projekcie.
7. 0Świadczam, że zapoznalam/em się z Regulaminem naboru uzupełniająęego na kolektory sloneczne.

Uwaga: Zlożenie deklaracji nle gwarantuje realizacji lnwestycji. Realizacja zależna jest od
spelnienia wymagań fomalnych i technicznych.
Czytelny podpis wszystkich osób posiadających Muł prawny do dysponowania nieruchomością:
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