
    

 

 

 

FORMULARZ 

 

danych do umowy dotyczącej udziału w realizacji projektu pod 

nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” 

 

MIEJSCE NA DATĘ 

WPŁYWU 

 

 

imię i nazwisko WNIOSKODAWCY 
(w przypadku współwłasności 
należy wskazać wszystkich 
współwłaścicieli wraz z numerami 
PESEL) 

1. 
 

PESEL: 

2. 
 

PESEL: 

3. 
 

PESEL: 

4. 
 

PESEL: 

5. 
 

PESEL: 

pełny adres zamieszkania 
WNIOSKODAWCY (w przypadku 
współwłasności należy podać 
adresy zamieszkania dla każdego 
ze współwłaścicieli) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

adres nieruchomości, na której ma 
być wykonana inwestycja 
(lokalizacja instalacji) 
kod pocztowy, miejscowość 
 
tytuł prawny do lokalu (jeżeli inny 
niż własność)  
 

 
 

powierzchnia 
całkowita w m2 

 

nr księgi 
wieczystej 

 

 numer działki  

adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej)  

numer telefonu  

rodzaj instalacji: instalacja 
fotowoltaiczna/solarna/pompa 
ciepła C.W.U/pompa ciepła 
C.O i C.W.U (wpisać właściwe) 

 adres e-mail  

miejsce montażu określone w projekcie instalacji 
(należy wpisać właściwe: dach jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego, dach budynku 
gospodarczego, grunt) 

 

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać 
wpłaty na rzecz Gminy Tuchów 

97 8627 0001 2002 9000 2645 0076 

 



    

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą ,,Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopolski” określonym w zarządzeniu Burmistrza Tuchowa nr 322/2020 z dnia 11 
grudnia 2020 r., jego zapisy są mi znane i rozumiane, a także akceptuję jego treść. 

2. Zapoznałem się z wzorem umowy dotyczącej udziału w realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na 
rzecz słonecznej energii Małopolski” w przedmiocie dostawy i montażu instalacji 
fotowoltaicznej / instalacji solarnej / pompy ciepła C.W.U/pompy ciepła C.O i C.W.U określonym w 
zarządzeniu nr 322/2020 Burmistrza Tuchowa z dnia 11 grudnia 2020 r. 

3. Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych określoną w zarządzeniu 
nr 322/2020 Burmistrza Tuchowa z dnia 11 grudnia 2020 r. 

4. Instalacja fotowoltaiczna /solarna / pompa ciepła C.W.U / pompa ciepła C.O i C.W.U nie będzie 
wykorzystywana w żadnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej. 

5. Nieruchomość, której dotyczy inwestycja, nie jest wyposażona w jakąkolwiek inną instalację odnawialnych 
źródeł energii, współfinansowaną z innych środków publicznych.  

6. Dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i całkowicie zgodne ze stanem faktycznym. 
7. Nie posiadam jakichkolwiek zaległości w wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Gminy, w tym 

zaległości podatkowych. Jestem świadomy, że Gmina może dokonać weryfikacji w tym zakresie. 
8. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za udział w Projekcie na wskazany rachunek bankowy Gminy, 

stanowiącej obok dotacji uzupełnienie całkowitego kosztu realizacji projektu, oraz przyjmuję do 
wiadomości, że uiszczenie opłaty jest warunkiem dostępowym do udziały w projekcie. 

 
Do wniosku załączam: 
1. kopię aktualnego dokumentu określający tytuł prawny do lokalu. 
 
 
 
 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

……………………………………………………….. 

Czytelne podpisy Wnioskodawcy/ów  

……………………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 


