Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl ,
http: www.olszewo-borki.pl

DEKLARACJA
uczestnictwa w projekcie dotyczącym montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych
Ja, niżej podpisany/a ………………………........………………………..….………………………………… zamieszkały/a w miejscowości
……………………………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr …….............…..…..……….. wydanym
przez ………………………………………………..…….., nr PESEL ………………………………….
deklaruję uczestnictwo w projekcie pn: „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”
planowanym do realizacji przez Gminę Olszewo-Borki w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ
projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem

*

nieruchomości położonej w miejscowości ……………………… nr ewidencyjny działki: ............................ obręb: ............
dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr: .............................. w Sądzie Rejonowym w ...................................
2.

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie polegającym na montażu w budynku
mieszkalnym instalacji fotowoltaicznej.
3. Ponadto oświadczam, że:
a) liczba osób zamieszkałych stale w budynku mieszkalnym wynosi: ...............,
b) w budynku nie jest prowadzona działalność: gospodarcza ani rolnicza, oraz że instalacja OZE będzie
wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe.
*
c) adres budynku jest/nie jest miejscem administracyjnej rejestracji działalności gospodarczej.
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania oraz
realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2135 ze zm.)
e) w przypadku otrzymania dofinansowania przekażę prawo dysponowania niezbędną częścią ww.
nieruchomości Gminie Olszewo-Borki, na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (wielkość
przekazywanej nieruchomości będzie zależna od niezbędnych wielkości budynków i ewentualnej wielkości
gruntu potrzebnego do montażu instalacji).
f) wyrażę zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5
lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia o
sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
g) deklaruję przystąpienie do projektu i pokryję minimum 20% kosztów całkowitych jako wkład własny projektu
(w części realizacji projektu na nieruchomości, której jestem właścicielem /współwłaścicielem /użytkownikiem
wieczystym).
h) przyjmuję do wiadomości, że poziom wkładu własnego może ulec zwiększeniu na etapie opracowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu,
i) oświadczam że nie posiadam żadnych niespłaconych zobowiązań finansowych wobec gminy.
4. Do deklaracji dołączam ankietę udziału w projekcie dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
…………………………………………………….….
(data i czytelny podpis
właściciela/ współwłaścicieli)

Załącznik 1 do Deklaracji

ANKIETA
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktu
Adres do korespondencji
Telefon
adres e-mail

I.

DANE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Budynek (np. wolnostojący, bliźniak,
szeregowiec )
UWAGA: należy podać ilość kondygnacji
naziemnych.
Rodzaj budynku mieszkalnego
(*właściwe podkreśl/zakreśl)

…………………………………………………….. (rodzaj budynku)
…………………………………………………….. (ilość kondygnacji)
 Bliźniak
 wolnostojący
 zabudowa szeregowa

Rok budowy
2

Powierzchnia użytkowa budynku
mieszkalnego

 do 300 m
 powyżej 300 m2

Planowane miejsce montażu ogniw
fotowoltaicznych
(optymalnie kierunek południowy)
Rodzaj dachu i kąt pochylenia połaci
o
dachowej do poziomu (w )
Uwaga: nie wypełniamy w przypadku
zaznaczenia opcji montażu paneli na
gruncie

 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
 konstrukcja wolnostojąca na gruncie






płaski
o
jednospadowy ……………………………… (kąt nachylenia)
o
dwuspadowy ………………………………
o
kopertowy………………………………
o
wielospadowy………………………………







dachówka
blacha dachowa
gont bitumiczny
papa
inny (jaki?)…………………………………………………..






Południowa ………………………………..m
2
Południowo – zachodnia ………………………. m
2
Południowa – wschodnia …………………….. m
2
Inna – podać jaka ………………………………..m

Rodzaj poszycia dachu:
Uwaga ważne: na dachach pokrytych
materiałami zawierającymi azbest panele
fotowoltaiczne nie będą instalowane
Nie wypełniamy w przypadku zaznaczenia
opcji montażu paneli na gruncie
Orientacja nachylenia dachu względem
stron świata oraz powierzchnia wolnej
2
połaci dachu w m (odjąć powierzchnię okien
dachowych, wyłazów itp.)Do zamontowania
instalacji 3KW zabezpieczającej potrzeby 4
osobowej rodziny przy rocznym zużyciu 3 000
2
kWh potrzeba ok. 21 m powierzchni dachu.
UWAGA: Nie wypełniamy w przypadku
zaznaczenia opcji montażu paneli na gruncie

Moc umowna [kW] - podać z umowy z
zakładem energetycznym.
Uwaga: Nie mylić z mocą przyłączeniową
Rzeczywiste roczne zużycie energii [kWh]
za 2015 r.

2

Roczny koszt zakupu energii elektrycznej
[zł] za 2015 r.
 jednofazowy
 trójfazowy

Rodzaj układu
Lokalizacja rozdzielnicy wewnętrznej
(np. garaż, przedpokój, piwnica )
Czy jest wolne miejsce w rozdzielnicy
wewnętrznej

Czy instalacja posiada










Instalacja elektryczna w budynku
mieszkalnym wykonana w systemie:



Jestem zainteresowany instalacją
fotowoltaiczną o mocy




tak
nie
uziemienie
odgromienie
ogranicznik przepięć
Rodzaj zabezpieczeń (bezpieczniki):
automatyczne
topikowe
System dwużyłowy: L,N+PE (przewód neutralny (zerowy)
jest jednocześnie uziemieniem)
System trzyżyłowy: L,N,PE (przewód uziemiający jest
oddzielnym przewodem)
3 kW
□ 4 kW
□ 5 kW
Inna podać jaka ……………………… kW

II. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Czy w miejscu zamieszkania jest
zarejestrowana działalność gospodarcza
lub agroturystyczna i czy energia
elektryczna będzie wykorzystywana do
potrzeb prowadzonej działalności
gospodarczej/ agroturystycznej ?

Czy zainteresowany montażem instalacji
OZE prowadzi gospodarstwo rolne
Czy w obiekcie jest już wykorzystywana
instalacja z odnawialnych źródeł energii

nie jest zarejestrowana agroturystyka ani żadna działalność
gospodarcza,
jest zarejestrowana agroturystyka lub działalność gospodarcza
Energia elektryczna wytworzona z instalacji fotowoltaicznej:
(pytanie nie dotyczy w przypadku zaznaczenia opcji, że w miejscu
zamieszkania nie jest zarejestrowana agroturystyka ani żadna
działalność gospodarcza)
będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności
gospodarczej lub agroturystycznej,
nie będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności
gospodarczej lub agroturystycznej,
 Tak
 Nie
 Tak (jaka?) …………….………………….
 Nie

Liczba mieszkańców (osób)

III. DANE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica)

PESEL

1
2
3

…………………………………………………….….
(data i czytelny podpis
właściciela/ współwłaściciela)

