OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI
montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Żukowo
Ja, niżej podpisany/a/ni1
……………………………………………………………………………..…………………….
(imię i nazwisko)

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

Oświadczam, że:
1. Przyjmuję do wiadomości, że wybór uczestników przeprowadzony zostanie w oparciu o dwa
kryteria: formalne i punktowe.
2. Po umieszczeniu na podstawowej liście rankingowej w wyznaczonym terminie podpiszę z
Gminą umowy udziału w projekcie
3. Spełniam następujące kryteria formalne:
Jestem/śmy właścicielem/ami ww. nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Żukowo
Budynek w podanej lokalizacji jest wykorzystywany na cele mieszkalne, w co najmniej 50%
powierzchni
Mieszkańcy budynku są w nim zameldowani / zamieszkują na stałe
Budynek nie jest pokryty dachem z wykorzystaniem eternitu
Nie posiadam/my zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach
4. W kryterium punktowym należy przyjąć następujące2:
I. Rodzaj wybranej instalacji OZE:
kocioł na biomasę (10 pkt.)
kolektor słoneczny (5 pkt.)
pompa ciepła

(5 pkt.)

panele fotowoltaiczne (0 pkt.)
IIa. W obiekcie, w którym mają być montowane kotły na biomasę występuje: przygotowanie c.w.u.
i CO w oparciu o źródło:
węgiel, (10 pkt.)

inne ………….……… (0 pkt.)

IIb. W obiekcie, na którym mają być montowane kolektory słoneczne i pompy ciepła występuje
przygotowanie c.w.u. w oparciu o źródło:
W przypadku współwłasności budynku proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli.
W przypadku braku zaznaczenia któregoś z kryteriów punkty nie zostaną przyznane
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węgiel, (10 pkt.)

inne ………….……… (0 pkt.)

IV gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego (2 pkt.)
Proszę zaznaczyć właściwą opcję:
Posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego
Otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie pomocy
rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup
W gospodarstwie domowym zameldowana jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
Członkowie gospodarstwa domowego (zameldowani) posiadają prawo do świadczenia rodzinnego
W gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą
o świadczeniach rodzinnych lub zameldowana jest rodzina zastępcza

UWAGA: Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy
rankingowej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
……………….........……….

…………....……………..

(data, miejscowość)

(czytelny podpis)

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w ankiecie na potrzeby realizacji projektu wynikającego z RPO 2014-2020 Działanie 10.3.Odnawialne
źródła energii (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, poz.
2135.)

……………….........……….

…………....……………..

(data, miejscowość)

(czytelny podpis)

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM FORMALNEGO ORAZ PUNKTOWEGO:
Liczba pkt wyliczana wg wzoru:
P = Mmin / Mw * 10
gdzie:
P – liczba przyznanych punktów
Mmin – instalacja o najniższej mocy
Mw – moc instalacji Wnioskodawcy

……………………………………………….
spełnienie kryterium formalnego

Suma osiągniętych punktów:

pkt.

________________________________________
Podpis pieczęć weryfikującego
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