DEKLARACJA UCZESTNICWA W PROJEKCIE
pn. ekoPodhale - inicjatywa społeczno - samorządowa na rzecz OZE
Projekt partnerski na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Szaflary i Miasto Zakopane

I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Powiat

Gmina

Miejscowość

Wypełniający deklarację (imię i nazwisko)

Ulica/lub brak

Nr telefonu

Nr domu

Kod pocztowy

Email

Nieruchomość zgodnie ze stanem prawnym stanowi własność osób (imiona i nazwiska)
Nr działki
Nr księgi wieczystej (KW)*
*W przypadku braku KW dołączamy w kopii: akt własności ziemi, akt notarialny, inny dokument potwierdzający własność nieruchomości

II. DANE TECHNICZNE
 Nachylenie dachu (wsch., zach., pn., płd., płd.-zach.) oznaczyć
na rysunku obok (ewentualne uwagi opisać):___________
 Rodzaj pokrycia dachu (podkreślić właściwe): dachówka,
blachodachówka, papa, eternit, gont, inne_____________
 Rodzaj dachu (podkreślić właściwe): Dwuspadowy,
Kopertowy, Płaski, Mansardowy, Inny____________
 Zacienienie dachu od strony południowej (podkreślić
właściwe): brak, częściowe, całkowite
 Czy w budynku jest pomieszczenie (w pobliżu kotłowni lub
źródła ciepłej wody) gdzie mógłby być zainstalowany
zasobnik/pompa o wymiarach: średnica ok. 0,9 m, wysokość
1,5 -1,8 m;
Tak
Nie
Fotografię przedstawiającą zdjęcie budynku od strony południowej prześlę niezwłocznie na adres oze@podhalanska.pl lub
złożę wraz ze składaną deklaracją w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy (wydruk kolorowy lub czarno-biały).
Charakterystyka budynku mieszkalnego
Budynek:
Wolnostojący
Bliźniak
Szeregowiec
Wielorodzinny
Ocieplenie ścian
Tak
Nie
Okna PCV Drewniane Inne (jakie) __________

Powierzchnia użytkowa ___________ m2
Rok budowy ____________ r.
Ocieplenie dachu/stropodachu
Tak
Nie
Stan okien
Dobry
Dostateczny
Zły

III. OŚWIADCZENIA PROJEKTOWE
1. Niniejszym oświadczam, że w przypadku udziału w realizacji projektu w ramach poddziałania 4.1.1. RPO WM dokonam w
razie potrzeby na własny koszt (poza projektem) modernizacji otworu technicznego (wejście, drzwi, okno, piwnica)
pomieszczenia przeznaczonego na montaż każdego z wybranych przeze mnie elementów OZE.
2. Niniejszym oświadczam, że dach budynku na którym będzie instalowany element OZE nie jest pokryty eternitem
(azbestem).
3. Niniejszym oświadczam, że w przypadku wyboru instalacji fotowoltaicznej oczekiwana moc instalacji fotowoltaicznej nie
może być większa niż moc przyłączeniowa do gospodarstwa domowego (przelicznik: roczne zużycie energii [kWh]: 850 =
potrzebna moc instalacji. Wyjaśnienie: instalacja o mocy 1 kW daje rocznie ok. 850 kWh).
4. Niniejszym oświadczam, że uczestniczyłem lub jestem uczestnikiem (beneficjentem końcowym) projektu realizowanego
przez samorząd gminny na terenie której mieszkam, a który polegał na:
wymianie azbestu z dopłatą /dotacją gminy
montażu kolektorów słonecznych
wykorzystaniu geotermii
montażu paneli fotowoltaicznych
wymianie pieców (program PONE, program RPO)
i/lub posiadam następujące urządzenie OZE zamontowane w ______ roku na terenie posesji którą zamieszkuję:
Kolektory słoneczne
Panele fotowoltaiczne
Piec biomasowy
Pompa ciepła
Sztuk ____ o mocy____ kW
Sztuk ____ o mocy____ kW
Sztuk ____ o mocy____ kW
Sztuk ____ o mocy____ kW

IV. DANE PROJEKTOWE
Jestem zainteresowany montażem odnawialnego źródła energii: (*wpisujemy nr wg kolejności preferencji)
*Kolektory słoneczne
Istniejący zasobnik ciepłej wody
pojemność: ____litrów

*Panele fotowoltaiczne

*Piec biomasowy

*Pompa ciepła

Zużycie energii elektrycznej w
ciągu ostatnich 12 miesięcy:
_________kWh
Istniejąca wewnętrzna instalacja
elektryczna:
- jednofazowa
- trójfazowa

Powierzchnia grzewcza w
domu w _____m2

Istniejący zasobnik ciepłej wody
pojemność: _______litrów

Typ obecnego pieca
przeznaczonego do
likwidacji
kocioł węglowy

Moc umowna/przyłączeniowa:
________kW

Moc obecnego pieca
________kW
Ilość zużywanego paliwa
obecnie _______ ton węgla
rocznie (należy każde
paliwo przeliczyć na węgiel)

Cyrkulacja ciepłej wody w
budynku
TAK
NIE

Planowane miejsce instalacji
paneli fotowoltaicznych:
dach domu
dach budynku
grunt
Planowana moc instalacji
fotowoltaicznej:
2 kW
3 kW
4 kW
5 kW i więcej ______ ile)
(1kW ~6-7m2)
Średnia miesięczna wartość
faktury za prąd ___________
zł/miesiąc brutto

Rodzaj źródła ciepła do CWU
obecnie:
wymiennik geotermalny
kocioł gazowy
kocioł: węglowy
kocioł koksowy
kocioł biomasowy
bojler elektryczny
Moc istniejącego źródła ciepła:
______kW

Liczba osób korzystająca z
ciepłej wody użytkowej:
______ osób
Średni dobowy pobór ciepłej
wody na osobę: _____
(litrów/dobę/osobę)

Liczba osób zamieszkująca
wspólnego gospodarstwo
domowe obecnie: ______ osób
Posiadam kompleksową umowę
na dostawę energii elektrycznej:
TAK
NIE

Rodzaj źródła ciepła do CWU
obecnie:
wymiennik geotermalny
kocioł gazowy
kocioł: węglowy
kocioł koksowy
kocioł biomasowy
bojler elektryczny
Planowane miejsce montażu
kolektorów:
dach domu
dach budynku
grunt
Powierzchnia przeznaczona
pod montaż instalacji:
________m2
(1kW ~ 1,2-1,5 m2)

Moc obecnego
(przeznaczonego o
likwidacji) pieca węglowego
_______ kW

Planuję do 1 roku od
montażu pieca dokonać
docieplenia domu
TAK
NIE
N/D
Liczba osób zamieszkująca
wspólne gospodarstwo
domowe obecnie: ___osób
Oczekiwana moc pieca
biomasowego (nowego)
_______ kW

Cyrkulacja ciepłej wody w
budynku TAK
NIE
Planowane miejsce montażu
pompy ciepła:
kotłownia
piwnica
poddasze
inne __________
Preferowany typ pompy:
CO/CWU (P/W)
CWU
(P/P)
Liczba osób korzystająca z
ciepłej wody użytkowej:
______ osób
Średni dobowy pobór ciepłej
wody na osobę: _____
(litrów/dobę/osobę)

V. OŚWIADCZENIA PRAWNE
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji
projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami, w zbiorze materiałów
promocyjnych do Poddziałania 4.1.1. RPO WM Wnioskodawcy i Partnerów oraz Instytucji Zarządzającej RPO.
2. Oświadczam, że jestem zainteresowany rzeczowym i finansowym udziałem w projekcie w ramach Poddziałania 4.1.1. RPO
WM oraz pokryję udział własny w projekcie przypisany do mojej posesji i związany z montażem zestawu kolektorów
słonecznych, montażem zestawu ogniw fotowoltaicznych, montażem pompy ciepła, wymianą pieca w budynku
mieszkalnym – wg wybranej przeze mnie opcji.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dysponowanie częścią mojej nieruchomości na cele budowlane i cele realizacji
projektu do Poddziałania 4.1.1. RPO WM w ramach którego składam deklarację w zakresie niezbędnym do realizacji
wybranych w ramach projektu zadań. Zasady dysponowania nieruchomością i ich zakres zostaną określone w odrębnej
umowie zawartej w czasie realizacji projektu.
4. W miejscu planowanego do instalacji produktu projektu nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza
wykorzystująca energię z planowanego/-nych do instalacji źródeł OZE.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis/y właściciela/li nieruchomości

