
 

 

 
 

 

……..……, dnia ……..……  2016r. 
DEKLARACJA 

dotycząca udziału w projekcie „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś 

priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

  polegającym na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych. 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………........…………………………..….….. zamieszkały/a w 

……………………………………………………….................………………………………… legitymujący/a się dowodem 

osobistym seria/nr …….............…..…..…… wydanym przez ………………………………………………………..……..,  

PESEL …………………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu  

instalacji kolektorów słonecznych na i w budynku mieszkalnym stanowiącym moją własność i położonym na działce 

o nr ewid. ………….................… obręb ………………………………………………………………..……………… w 

miejscowości ………………………………………………………....……………………………  

Oświadczam, iż budynek, na i w którym planowany jest montaż instalacji kolektorów słonecznych jest moją 
własnością na podstawie aktu własności ziemi/ księgi wieczystej/ postanowienia Sądu/ innego dokumentu*, tj. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2023 r. w sposób umożliwiający montaż  
i  użytkowanie instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej.  

 

Oświadczam, iż w budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji kolektorów 
słonecznych nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani agroturystyka.  

Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych na i w mojej 
nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Krzczonów. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez 
pięć lat po wykonaniu zadania instalacja kolektorów słonecznych będzie własnością Gminy Krzczonów, a po 
zakończeniu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie 
strony. 

Realizację zadania planuje się na lata 2016 - 2018. Projekt będzie współfinansowany ze środków 
finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze fakt, iż 
szacunkowy orientacyjny koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych na mojej posesji wyniesie około  8000,00 
zł deklaruję partycypację w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i montażu kolektorów słonecznych 
wraz z kompletnym osprzętem w budynku mieszkalnym w wysokości ok. 1500,00 zł. Przyjmuję do wiadomości, że 
ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po procedurze 
przetargowej na wybór Wykonawcy Projektu. 

Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-
prawnej z Gminą Krzczonów dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji kolektorów słonecznych 
oraz umowy określającej wysokość partycypacji w kosztach montażu tej instalacji oraz innych obowiązków Stron. 

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby 
zastępującej mnie w realizacji zadania. 

 
 

……………………………………...……………………………… 
          (data i podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Krzczonów moich danych osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 na potrzeby 
realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 
 

Załączniki: 
1) ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, 
2) aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wydana przez Starostwo Powiatowe dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny 

(ewentualnie gospodarczy). 
 

 
…………………………………………………………………………… 

        *- właściwe zaznaczyć (zakreślić lub podkreślić)                                                                                                                        (data i podpis) 



 

 

 
 

 

   

 

 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANY KOLEKTOR 

1. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor, jest własnością (zgodnie z Aktem własności ziemi, 

Księgą Wieczystą, Postanowieniem Sądu): 

………………………………………………..………………………………………... 

2. Numer ewidencyjny działki: ……………….……………….  powierzchnia budynku: 

………..……………………. 

3. Liczba osób: zamieszkałych w budynku ……….., zameldowanych w budynku 

………………………………..…....  

4. Materiał pokrycia dachu : 5. Sugerowana lokalizacja kolektorów: 6. Orientacja wybranej lokalizacji: 

 Blachodachówka  Dach skośny (≥35°)  południe (-15°÷ +15°) 

 Blacha  Dach skośny (20°÷35°)  południowy wschód 

  Dach płaski (0°÷20°)  południowy zachód 

 Dachówka  Elewacja budynku 

 Inny:………………………..  Balkon/Taras 

  Wolnostojące na gruncie** 
 

 

7. Sugerowana trasa rurociągów 

instalacji solarnej:  

8. Proponowana lokalizacja zbiornika 
wody (pom. ogrzewane / wysokość): 

9. Instalacja elektryczna i armatura w 

budynku: 

 wewnątrz budynku  kotłownia, wysokość h=……..   zabezp. przeciwporażeniowe 

 na zewnątrz po elewacji  pom. Gospodarcze, wysokość h=……..  zabezp. przeciwprzepięciowe 

 wolnym kanałem 

wentylacyjnym*** 

 piwnica, wysokość h=……..  gniazda z uziemieniem 

 instalacja odgromowa 

 istniejącą instalacja  kuchnia, wysokość h=……..  zawór redukcyjny ciśnienia wody  

 Inna:………………………..  łazienka, wysokość h=…….. 

 

10. Sposób przygotowania ciepłej 

wody latem: 

11. Sposób przygotowania ciepłej wody 

zimą: 

12. Rodzaj paliwa kotłowni: 

 Kocioł CO  Kocioł CO  Węgiel/drewno/Biomasa 

 Kocioł / Terma Gazowa  Kocioł / Terma Gazowa  Gazowe 

 Grzałka Elektryczna / Boiler  Grzałka Elektryczna / Boiler  Olejowe 

 Piec Kaflowy  Piec Kaflowy  Elektryczne 

 Inny:…….…………………  Inny:……………………………  Inne:…………………………….. 

13. Informacje uzupełniające:  

 w przypadku braku niezbędnych instalacji w pomieszczeniu ze zbiornikiem (woda ciepła, woda zimna, c.o. gniazdo 

elektryczne z uziemieniem i zabezpieczeniem, uziemienie odgromowe) Właściciel budynku doprowadzi wymagane media 

we własnym zakresie. 

**Właściciel wykona pod konstrukcję / fundament na gruncie pod kolektory przed montażem instalacji 

*** pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej 

- Ilość osób zamieszkujących budynek zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

- Wkład własny beneficjenta 15% od kwoty całkowitej zestawu ok. 1500,00zł 

Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu (zgodnie z 

ustawą  

o ochronie danych osobowych- Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń.zm. 

 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                                                       (Data i podpis)  

Załącznik 1 ANKIETA  DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś 

priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

PODSTAWOWE DANE 

Imię ……………………………................……….. Nazwisko ………………………………………………… 

Gmina ……………………………................………. Miejscowość ………………………….....……….....…… 

Ulica ………………………………………..……. Nr domu …..………, nr lokalu …………………….…… 

Telefon kontaktowy: ……………………......………. E-mail: ……………………………………..…….……… 


