Załącznik nr 4.1
do Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego

Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii na cele działalności
gospodarczej i rolniczej
w ramach Projektu grantowego pn. „SŁONECZNY WASILKÓW – INSTALACJE OZE W
GMINIE WASILKÓW”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach energii

1.

Nazwa Grantobiorcy

2.

Nr ewidencyjny Wniosku o
powierzenie Grantu

3.

Adres, pod którym zostanie
zainstalowana Instalacja OZE

4.

Adres Grantobiorcy (jeżeli
inny niż podany w p 3.)

W związku z udziałem w Projekcie grantowym pn. SŁONECZNY WASILKÓW – INSTALACJE OZE W GMINIE
WASILKÓW realizowanym przez Gminę Wasilków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, niniejszym oświadczam, że oświadczam, że energia
wyprodukowana przez Instalację OZE będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe w moim
gospodarstwie domowym.
Tym samym, oświadczam, że:
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, energia wyprodukowana przez instalację OZE nie
będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej w budynku zlokalizowanym pod adresem:
…………………………………………………………………………………………........................................
(nr działki: ……………………………….; obręb: ……………………………), którego jestem właścicielem/
współwłaścicielem/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością 1 i w którym prowadzę
działalność gospodarczą,
W przypadku prowadzenia działalności rolniczej, energia wyprodukowana przez instalację OZE nie będzie
wykorzystywana na potrzeby działalności rolniczej w budynku zlokalizowanym pod adresem:
…………………………………………………………………………………………........................................
1 Należy wybrać jedną z opcji.

(nr działki: ……………………………….; obręb: ……………………………), którego jestem właścicielem/
współwłaścicielem/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością 2 i w którym prowadzę
działalność rolniczą,
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej na jednej nieruchomości, na której zostanie
wykonana Instalacja OZE na potrzeby budynku mieszkalnego, zobowiązuję się do zamontowania
opomiarowania wykazującego ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w
których prowadzona jest działalność gospodarcza/rolnicza.

……………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis Grantobiorcy

2 Należy wybrać jedną z opcji.

