Załącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie
pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE BRZEZINY –
II EDYCJA
Proszę o rzetelne wypełnienie danych. Wszelkie informacje podawane są pod rygorem odpowiedzialności
za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.
I. Dane nieruchomości i budynku – wypełniają wszyscy
Dokładna lokalizacja planowanej instalacji
(miejscowość, numer domu)
Numer działki i obręb ewidencyjny

Rodzaj budynku

 mieszkalny
 gospodarczy
 mieszany

Budynek

 istniejący

UWAGA!
W przypadku budynku w budowie wykonanie instalacji
nie jest możliwe

Liczba zamieszkujących osób
Powierzchnia użytkowa budynku
(m2)
Posiadany tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością – miejsce planowanej instalacji
Udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością obejmuje okres

Czy na opisywanej nieruchomości zarejestrowana
lub prowadzona jest działalność gospodarcza?

Czy na opisywanej nieruchomości zarejestrowana
lub prowadzona jest działalność agroturystyczna?

Czy na opisywanej nieruchomości zarejestrowana
lub prowadzona jest działalność rolnicza?

Księga wieczysta Nr
……………………………………………
 bezterminowo
 terminowo, do dnia
……………………………………………
 TAK
 NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, to czy nieruchomość ma
odrębne przyłącze energetyczne/umowę o dostawę energii
dla części nieruchomości przeznaczonej pod działalność
gospodarczą TAK lub NIE
 TAK
 NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, to czy nieruchomość ma
odrębne przyłącze energetyczne/umowę o dostawę energii
dla części nieruchomości przeznaczonej pod działalność
agroturystyczną TAK lub NIE
 TAK
 NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, to czy nieruchomość ma
odrębne przyłącze energetyczne/umowę o dostawę energii
dla części nieruchomości przeznaczonej pod działalność
rolniczą TAK lub NIE
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Czy pod wskazanym adresem istnieje już
instalacja z odnawialnych źródeł energii?

 NIE
 TAK, jaka?
o Kolektory słoneczne – liczba paneli, rok założenia:
…………………………………………..…….
…………………………………………………
o Panele fotowoltaiczne – rodzaj i moc instalacji, rok
założenia:
…………………………………………………
…………………………………………………
o Pompa ciepła – moc, pojemność zbiornika, rok
założenia:
…………………………………………………
…………………………………………………
o Inna, jaka?
…………………………………………………

II. Dane dla potrzeb określenia możliwości realizacji instalacji fotowoltaicznej – wypełniają osoby
zainteresowane fotowoltaiką
Czy istnieje możliwość montażu paneli na dachu budynku mieszkalnego?
UWAGA: pokrycie dachu z eternitu wyklucza realizację instalacji
fotowoltaicznej na dachu
Czy w przypadku braku możliwości montażu paneli na dachu budynku
mieszkalnego to czy istnieje możliwość montażu na dachu budynków innych
np.: garaż?
Czy w przypadku braku możliwości montażu paneli na dachu istnieje
możliwość ich montażu na gruncie przed budynkiem od strony południowej?
Zużycie energii elektrycznej w ciągu roku

 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE

(proszę podać w kWh)
Prosimy o dołączenie kopii rachunku za energię elektryczną

Moc przyłączeniowa obiektu (kW)
– informację taką można znaleźć w umowie dystrybucyjnej z dystrybutorem energii elektrycznej
lub moc umowna znajduje się na fakturze za usługi dystrybucji energii elektrycznej

III. Dane o kotłowni i dane na temat termoizolacji budynku – dla potrzeb określenia możliwości realizacji
kotłowni opalanej biomasą – wypełniają osoby zainteresowaną wymianą kotła
 piwnica
Położenie kotłowni
 poziom parteru
 inne, tj. …………………….
Wiek kotła
Powierzchnia kotłowni
(w przybliżeniu – w m2)

Wysokość kotłowni/pomieszczenia montażu
(w cm)

Szerokość drzwi do pomieszczeń kotłowni
(w cm)

W jaki sposób realizowana jest wentylacja w
budynku
(wentylacja grawitacyjna – kratki wywiewne, wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepła/bez odzysku ciepła)
UWAGA: W przypadku braku wentylacji Uczestnik projektu
zobowiązany będzie wykonać ją we własnym zakresie
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Instalacja c.o. zawiera:
(grzejniki żeliwne, grzejniki płytowe, ogrzewanie podłogowe)
wskazać dominujący typ

Czy instalacja zawiera zawory termostatyczne
(tak/nie)

Roczne zużycie paliwa/energii na potrzeby c.o. i
c.w.u. (tony lub m3 lub kWh) np.: 3 tony węgla + 4m3 drewna

Rodzaj ogrzewania
Kocioł (piec) – drewno
Kocioł (piec) – węgiel
Kocioł (piec) – ekogroszek
Kocioł (piec) gazowy – LPG/propan-butan)
Kocioł (piec) olejowy
Kocioł (piec) na pellet
Ogrzewanie elektryczne
Pompa ciepła

Zamontowany zasobnik c.w.u.
(tak/nie)

Pojemność zasobnika c.w.u.

Posadzka na gruncie (najniższej kondygnacji –
podłogi w piwnicy – jeśli piwnica jest ogrzewana
lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą jeżeli jest
nieogrzewana ze wskazaniem, która przegroda
jest opisywana):
(proszę podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość) np.
styropian 5 cm lub informację o braku docieplenia

Ściana zewnętrzna:

(proszę podać materiał, z którego zbudowana jest ściana
zewnętrzna oraz jej grubość; proszę dodatkowo podać rodzaj
izolacji termicznej oraz jej grubość) np. cegła pełna 38 cm +
15 cm, styropian
UWAGA: Prosimy też o uwzględnienie pustki
powietrznej/kanału o ile występuje z podaniem jej grubości
oraz jej wypełnieniem – o ile jest wypełniona
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Dach – w przypadku ogrzewanych poddaszy lub
strop pod nieogrzewanym [poddaszem – ze
wskazaniem, która to przegroda:
(proszę podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość lub
grubość izolacji na stropie ostatniej kondygnacji w przypadku
nieogrzewanych poddaszy) np. blachodachówka + wełna
mineralna 15 cm pomiędzy krokwiami lub np. wełna
mineralna 20 cm luzem na stropie poddasza
UWAGA: jeśli np. Strop docieplony jest trocinami też należy
je uwzględnić. Jeżeli nie docieplony prosimy napisać, że
nieocieplony

Okna:

Drewniane / PVC
Dwuszybowe / trzyszybowe

(proszę podkreślić właściwe oraz uzupełnić)

Zamontowane w roku: …………………..
Uwagi dodatkowe:………………………………………………….………………………………………………
Oświadczam, że:
 jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy,
a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym;
 energia pochodząca z instalacji odnawialnych źródeł energii będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na
potrzeby gospodarstwa domowego,
 w budynku, w którym będzie zainstalowana instalacja odnawialnych źródeł energii nie jest prowadzona
działalność gospodarcza ani rolnicza, jak również nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej i rolniczej

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) zwanym RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Brzeziny moich danych
osobowych zawartych w Deklaracji uczestnictwa w projekcie dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Brzeziny.
Jestem świadomy/świadoma, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich
poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednak
wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie.
Czytelne podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
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