ZARZĄDZENIE NR 399/1147/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie naboru wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”
Na podstawie art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2017 roku poz.1875)
w związku zamiarem uczestnictwa Miasta Łaziska Górne w projekcie grantowym
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na
budynkach
mieszkalnych
w Mieście
Łaziska
Górne”
realizowanym
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 (RPO WSL) w formule grantowej zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłosić nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie w okresie od dnia 5 grudnia
2017 roku do dnia 5 stycznia 2018 roku w oparciu o deklarację udziału stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Deklaracje złożone w ww. terminie zostaną poddane weryfikacji pod kątem ich zgodności
z Regulaminem realizacji projektu grantowego „Poprawa efektywności energetycznej
poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście
Łaziska Górne".
§ 3.
Pozytywne zweryfikowanie deklaracji złożonej w ww. terminie oraz pisemne potwierdzenie
(w terminie wskazanym przez Urząd Miejski) woli uczestnictwa w projekcie będzie
podstawą do umieszczenia na liście głównej uczestników projektu.
§ 4.
Deklaracje złożone po terminie wskazanym w § 1, po ich weryfikacji, będą wpisane na listę
rezerwową uczestników projektu.
§ 5.
Deklaracja udziału w projekcie jest dostępna na stronie internetowej: www.laziska.pl
i w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1.
§ 5.
Deklaracje należy składać:
a) w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub
b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43170 Łaziska Górne (decyduje data stempla pocztowego)
§ 6.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 399/1148/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 1 grudnia 2017r.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”
Ja, niżej podpisany/a
…………..…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w
……………………………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

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

(telefon)

…………..…………………………………………………………………………………………………………..
(nr dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty)

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu własności / współwłasności 1
zlokalizowanej na: nr działki …………...…………. ………………………ulica i nr ……………………
na podstawie księgi wieczystej / aktu notarialnego / postanowienia sądowego5
nr ……………………………………………… ………………………………………………………..
deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia jako grantobiorca w Projekcie polegającym na budowie
instalacji
fotowoltaicznej
na
zamieszkałym
budynku
mieszkalnym,
którego
jestem
właścicielem/współwłaścicielem. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łaziska Górne w przypadku
otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne źródła energii.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych
przez Miasto Łaziska Górne dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że dane
osobowe zawarte w niniejszej deklaracji zostaną przekazane w celu realizacji projektu. Moja zgoda na
przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu
do moich danych i ich poprawiania.

1

Niepotrzebne skreślić
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Adres nieruchomości gdzie
montowana będzie instalacja

Miejscowość …………………………………...........................................................
Ulica ………………………………………….…………………….
Numer ……………………………. Numer działki …………………….
Obecne zużycie energii elektrycznej wynosi .........................................kWh/rok
Przewidywane zużycie energii elektrycznej w budynku po realizacji instalacji
wyniesie ok. ……..............……… kWh/rok

Dane o nieruchomości

Preferowana moc instalacji fotowoltaicznej

□ 2 kWp

□ 3 kWp

□ 5 kWp

□ 10 kWp

Moc przyłączeniowa wynosi …………kW

Rodzaj dachu
(zaznaczyć właściwe)

Rodzaj pokrycia dachowego
(zaznaczyć właściwe)

Wolna powierzchnia dachu lub
elewacji budynku dla instalacji wynosi
………………… m²
i jest wyeksponowana na:
Czy w przypadku braku możliwości
montażu instalacji na dachu lub
ścianie budynku istnieje możliwość
lokalizacji na niezacienionym
gruncie?

□
□
□

płaski (nachylenie do 10 stopni)
dwuspadowy
kopertowy / złożony

□ jednospadowy
□ wielospadowy

□
□
□

blacha płaska □ blachodachówka
□ dachówka
papa
□ gont bitumiczny
□ gont drewniany
inny (jaki?)……………………………………….2

□
□
□

południe
południowy-zachód
południowy-wschód

□
□

tak - dostępna powierzchnia gruntu pod instalację …………… m2
nie

Niniejszym oświadczam, że:
 stan prawny nieruchomości jest uregulowany,
 w lokalu lub budynku, który będzie korzystał z energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna,
 na budynku nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna,
 posiadam uregulowane zobowiązania finansowe wobec Miasta Łaziska Górne.

…………………………………………
(data, miejscowość)

2

………………………………………………………
(czytelny podpis grantobiorcy)

Wyklucza się pokrycia ze słomy lub eternitu
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