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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 

DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY JĘDRZEJÓW 

DEKLARUJĄCYCH/POTWIERDZAJĄCYCH  CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU                                  

W PROJEKCIE PARASOLOWYM DZIAŁANIE 3.1 WYTWARZANIE I DYSTRUBUCJA 

ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 

I. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko właściciela, 

współwłaścicieli nieruchomości 

 

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji (jeśli jest inny 

niż podany) 

 

Nr kontaktowy  

Adres e-mail  

Czy wnioskodawca brał udział w 

naborze do tego projektu w roku 2017 ? 

 

Jeśli wnioskodawca brał udział w 

poprzednim naborze to czy zgłasza 

zmiany względem dobranej wcześniej 

mocy instalacji fotowoltaicznej ? 

 

 

II. Ubóstwo energetyczne 

Czy członek gospodarstwa domowego 

posiada orzeczenia o niepełnosprawności 

lub informację o zaburzeniach psychicznych 

 

 

TAK 

 

 

NIE 

Czy członek gospodarstwa domowego 

posiada przyznane prawo do świadczenia 

rodzinnego 

 

TAK 

 

NIE 
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Czy gospodarstwo domowe obejmuje 

rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze 

 

TAK 

 

NIE 

Czy członek gospodarstwa domowego 

posiada przyznane prawa do dodatku 

mieszkaniowego i/lub energetycznego 

 

TAK 

 

NIE 

Czy członek gospodarstwa domowego 

otrzymał w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

pomoc rzeczową w postaci opału lub 

ryczałtu na jego zakup 

 

TAK 

 

NIE 

 

III. Informacje dotyczące nieruchomości 

Numer działki na której zamontowana 

będzie instalacja fotowoltaiczna 

 

Moc przyłączeniowa [kW]  

Wysokość rocznych rachunków za energię 

elektryczną lub zużycie energii elektrycznej 

 

Miejsce montażu instalacji a) Budynek mieszkalny 

b) Budynek gospodarczy 

c) grunt 

Pokrycie dachu a) dachówka 

b) blachodachówka (rodzaj 

blachy…………………………. 

c) Papa 

d) Eternit 

e) Inne …………………………… 

Rodzaj dachu a) Płaski 

b) Jednospadowy 

c) Dwuspadowy 

d) Wielospadowy 

e) Inny ……………………….. 

Ulica i numer posesji  

Czy budynek jest zamieszkały?  
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Czy budynek jest oddany do użytku ?  

Czy zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

będzie wykorzystywana tylko na potrzeby 

gospodarstwa domowego? 

 

Czy w przypadku pokrycia dachu eternitem 

mieszkaniec zobowiązuje się wymienić 

pokrycie? Jeśli tak, to w jakim terminie . 

 

 

Złożenie wniosku nie gwarantuje realizacji inwestycji, gdyż jest to uzależnione od ilości 

chętnych i decyzji Urzędu Marszałkowskiego. 

 

 
                                     …..........………………………………… 

    
                                    …..........………………………………… 

 
      …………..........……………….                                                                                                  …..........………………………………… 
         (miejscowość, data)                     

(czytelny podpis/podpisy  wszystkich   

właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości  

 na których   będą montowane urządzenia OZE) 
 

 

 

 

 

 


