
Załącznik nr 1b do Regulaminu 

 

Data wpływu* Godzina wpływu* Oznaczenie wniosku* 

   

*wypełnia Urząd Gminy Bestwina 

 

 

DEKLARACJA FOTOWOLTAIKA 

uczestnictwa Wnioskodawcy (osoby fizycznej) w realizacji Programu Ograniczenia Emisji 

w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Bestwina. 

 

Wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu 

Dane Wnioskodawcy 

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

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania) 

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

4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu (jeśli właściciel wyznacza inną osobę do kontaktu) 

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

5. Numer telefonu do kontaktu ............................................................................................. 

6. E-mail do kontaktu ........................................................................................................... 

 

Informacje dotyczące nieruchomości, na której ma powstać instalacja OZE1 

1. Nr ewidencyjny i obręb działki: ....................................................................................... 

2. Adres nieruchomości: ....................................................................................................... 

                                                           

1 Aby wziąć udział w projekcie budynek musi być oddany do użytku i zamieszkały, a zużycie energii elektrycznej musi 

uwzględniać potrzeby własne, na moment składania rozliczenia dotacji. 



3. Numer Księgi Wieczystej:................................................................................................. 

4. Czy budynek jest zamieszkany? ☐ TAK ☐ NIE 

5. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego objętego Inwestycją .........................m2 

6. Miejsce instalacji  

☐ dom jednorodzinny   ☐ budynek gospodarczy   ☐ wiata  

☐ garaż   ☐ grunt   ☐ inny ............................................................................................. 

7. Wysokość rocznych rachunków za energię elektryczną lub zużycie energii dla posesji 

objętej inwestycją: ....................................................zł/............................................kW 

8. Moc umowna (przyłączeniowa) za energię elektryczną: ..........................................kW 

Numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę dotacji oraz nazwa banku: 

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

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

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania Emisji w Gminie 

Bestwina na lata 2021-2024, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i ewaluacji Programu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz klauzulą informacyjną zawartą w §8 

Regulaminu POE, który jest dostępny w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Bestwina 

pod adresem: http://bestwina.pl/poe---niska-emisja. 

 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 

będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi 

wieczystej w przypadku własności lub współwłasności). 

2. Zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji w przypadku współwłasności 

(Załącznik 1c do Regulaminu). 

3. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana 

będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji  

(w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z  ograniczonego prawa rzeczowego 

lub stosunku zobowiązaniowego). 

4. Oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości instalacji fotowoltaicznej przez 5 

lat w przypadku wypowiedzenia umowy najmu (w przypadku władania Budynkiem na podstawie 

stosunku zobowiązaniowego – najmu lub dzierżawy). 

5. Oświadczenia Wnioskodawcy do Deklaracji uczestnictwa w Programie (Załącznik 2b do 

Regulaminu). 

 


