DEKLARACJA I FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
"Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada"
kolektory słoneczne *

kocioł na biomasę *

instalacja fotowoltaiczna *

* wstawić znak „X” we właściwym polu
(Mieszkaniec może ubiegać się jednocześnie o montaż kolektorów, jak i o montaż kotła na biomasę)

Uwaga: Warunkiem realizacji projektu jest wybranie wniosku złożonego przez Gminę Niedźwiada do
dofinansowania oraz podpisanie przez Gminę umowy na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego.

Wszystkie jasne pola muszą być czytelnie wypełnione.
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Telefon
Adres e-mail
INFORMACJE O BUDYNKU MIESZKALNYM ZGŁASZANYM DO PROJEKTU
Położenie budynku

Miejscowość
Numer działki

Prawo własności

□ Własność ………….……………………………………………………
(należy podać nr księgi wieczystej)

□ Współwłasność …..……………………………………………………..
(należy podać nr księgi wieczystej)

□ Inne ………………...….………………………………………………..
(należy wskazać inny dokument stwierdzający prawo własności)

Informacja o instalacji
elektrycznej i
zabezpieczeniach
w budynku

Rodzaj pokrycia
dachowego

□ zabezpieczenie przeciwporażeniowe

□

instalacja odgromowa

□

gniazda z uziemieniem

□ zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

□

zawór redukcyjny ciśnienia wody

□

blachodachówka/blacha

□

gont bitumiczny

□

papa

□

eternit

□

dachówka

□

inne (jakie)……………………...
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
(UWAGA: Wypełnienie poniższej część wniosku jest wymagane tylko w przypadku ubiegania się
o dofinansowanie instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej)

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, korzystających
z ciepłej wody użytkowej
Obecny sposób
przygotowania ciepłej
wody użytkowej

………………….osób

□ piec węglowy

□

piec gazowy

□ bojler gazowy

□ piec olejowy

□

energia elektryczna

□ inne ………………

PROPONOWANE MIEJSCE LOKALIZACJI KOLEKTORA

□

□

dach

□

ściana

□

grunt**

inne (jakie) **

………………………..
**UWAGA: Dla instalacji umiejscowionych na gruncie i w innym miejscu stawka Vat wynosi 23%

INFORMACJE O SPOSOBIE KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(UWAGA: Wypełnienie poniższej część wniosku jest wymagane tylko w przypadku ubiegania się
o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej)

Zużycie energii elektrycznej w 2018 r.

…………………. kWh

PROPONOWANE MIEJSCE LOKALIZACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

□

dach

□

□

ściana

□

grunt**

Czy na nieruchomości zgłaszanej do projektu jest
prowadzona działalność rolnicza (w tym agroturystyka)
Czy na nieruchomości zgłaszanej do projektu jest
prowadzona działalność gospodarcza

inne (jakie) **

………………………..

□

Tak

□

Nie

□

Tak

□

Nie

**UWAGA: Dla instalacji umiejscowionych na gruncie i w innym miejscu stawka Vat wynosi 23%

INFORMACJE O OBIEKCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANY KOCIOŁ NA
BIOMASĘ
(UWAGA: Wypełnienie poniższej część wniosku jest wymagane tylko w przypadku ubiegania się
o dofinansowanie na montaż kotła na biomasę)

System grzewczy
zainstalowany w
budynku mieszkalnym

□

kotłownia węglowa

□

kotłownia gazowa

□

kotłownia olejowa

□

urządzenie grzewcze elektryczne

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

………………….osób

Moc istniejącego źródła ciepła

………………… kW

Powierzchnia użytkowa (mieszkalna) ogrzewanego
budynku
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………………… m2

Miejsce, w którym zainstalowane jest obecne źródło ciepła

Docelowe miejsce montażu kotła na biomasę

Czy budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację
ciepłej i zimnej wody

Czy budynek mieszkalny posiada centralne ogrzewania

W pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany piec na
biomasę

Kanał spalinowy (wnętrze komina, wkład kominowy)
wykonany jest z następującego materiału:

W przypadku budynku mieszkalno-gospodarczego proszę
wskazać, czy instalacja centralnego ogrzewania w części
niemieszkalnej budynku jest niezależna od części
mieszkalnej***
Czy w budynku zgłaszanym do projektu jest prowadzona
działalność gospodarcza (w tym agroturystyka)

□

pomieszczenie w piwnicy

□

pomieszczenie na parterze

□
□

inne (jakie?) …………………...
w miejscu obecnego źródła
ciepła (zastąpi istniejące źródło
ciepła)

□

w tym samym pomieszczeniu
(w pobliżu)

□

w innym pomieszczeniu
(jakim?) ………………………..

□

Tak

□

Nie

□

Tak

□

Nie

□
□

jest wentylacja grawitacyjna

□

nie ma wentylacji

□

cegła

□

wkład ceramiczny

□

wkład z blachy

□

inny materiał (jaki?) ……………

□

Tak

□

Nie

□

Tak

□

Nie

jest wentylacja mechaniczna (np.
wentylator)

***Kocioł na biomasę może być zamontowany tylko na potrzeby wydzielonej części mieszkalnej, w sytuacji gdy
budynek został przystosowany z budynku gospodarczego na mieszkalny, należy przedstawić decyzję o zmianie
sposobu użytkowania budynku
Oświadczenia:
1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy,
a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Odnawialne
źródła energii w Gminie Niedźwiada”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
3. Oświadczam, że energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną zostanie w całości
zużyta do celów bytowych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej
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4.
5.
6.
7.

pod tym samym adresem zobowiązuję się do rozdzielenia obwodów elektrycznych związanych z
prowadzeniem działalności i potrzebami gospodarstwa domowego oraz do oddzielnego ich opomiarowania.
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszej deklaracji i formularza zgłoszenia do projektu nie jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do projektu.
Oświadczam, iż w przypadku uzyskania przez Gminę Niedźwiada dofinansowania na realizację projektu
niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Gminy, wniosę w ustalonym terminie i na wskazany rachunek
bankowy wymaganą opłatę (udział netto, cały podatek Vat oraz koszty niekwalifikowalne).
Oświadczam iż godzę się na to, że przez co najmniej 5 lat po wykonaniu instalacji będzie ona własnością
Gminy Niedźwiada użyczoną właścicielowi/użytkownikowi nieruchomości.
Nie posiadam jakichkolwiek zobowiązań (zaległości) wobec Gminy Niedźwiada z tytułu należności
podatkowych, opłat za wodę, kanalizację, odpady komunalne, itp.

………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niedźwiada z siedzibą w: NiedźwiadaKolonia 43, 21-104 Niedźwiada. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora, poprzez e-mail: wojt@niedzwiada.pl lub telefonicznie 818512878 ,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@niedzwiada.pl, lub telefonicznie 814653601,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Niedźwiada,
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Niedźwiada,
3) realizacji projektu zakupu i montażu: kolektorów słonecznych / kotłów na biomasę / instalacji
fotowoltaicznych, a szczególności do:
a) przeprowadzenia ankiety i deklaracji dotyczącej udziału w projekcie zakupu i montażu kolektorów
słonecznych / kotłów na biomasę / instalacji fotowoltaicznych,
b) archiwizacji.
4) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
Rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych;
5) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym odbiorcom,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania,
10) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych i jest
jednocześnie warunkiem udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada”.
12) Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie oznaczać brak chęci udziału w programie zakupu
i montażu: kolektorów słonecznych / kotłów na biomasę.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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