……..……, 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 kotła na biomasę.
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 kotła na biomasę i w budynku mieszkalnym stanowiącym moją własność i położonym na działce o nr ewid.
…………....................................…

obręb

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

w

miejscowości ……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż budynek, na którym planowany jest montaż kotła na biomasę 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 kotła na biomasę służącego do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej
Oświadczam, iż w budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji kotła na biomasę
nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani agroturystyka.
Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji kotła na biomasę w mojej
nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Krzczonów. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez
pięć lat po wykonaniu zadania instalacja 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 instalacji kotła na biomasę montowanej na mojej posesji wyniesie około 15 000,00
zł deklaruję partycypację w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i montażu instalacji kotła na
biomasę wraz z kompletnym osprzętem w budynku mieszkalnym w wysokości ok. 2300,00 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 cywilnoprawnej z Gminą Krzczonów dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji kotła na biomasę 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 kotła na biomasę,
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)

Załącznik 1

Ankieta
do deklaracji przystąpienia do projektu „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze
w gminie Krzczonów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

KOCIOŁ NA BIOMASĘ
………………………………………………………………………………………….

Data: ……………………………..

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………..
miejsce wykonywania instalacji (dokładny adres nieruchomości):

1. Powierzchnia budynku (ogrzewana):
2. Wysokość pomieszczeń (ogrzewana):
3. Istniejący rodzaj źródła ciepła (kocioł stałopalny, z podajnikiem, na biomasę, gazowy, olejowy,
węglowy):
4. Rodzaj paliwa (drewno, węgiel, ekogroszek, miał, wiór, słoma, zboża, pestki, łupiny, olej, gaz):
5. Moc istniejącego źródła ciepła (kW):
6. Rodzaj komina (cegła, rura kwasówka, bloczek):
7. Wysokość komina (m):
8. Przekrój komina (cm x cm) lub średnica (cm):
9. Rodzaj materiału z którego wykonano budynek (cegła, ytong, poroterm):
10. Grubość ścian zewnętrznych (cm):
11. Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm):
12. Ocieplenie podłogi na gruncie, rodzaj i grubość (cm):
13. Ocieplenie stropu/poddasza, rodzaj i grubość (cm):
14. Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogówka, mieszane):
15. Dodatkowe źródło ciepła (np. kominek, pompa ciepła):
16. Liczba osób w gospodarstwie korzystających z ciepłej wody:
17. Ilość łazienek:
18. Instalacja CWU i CO przystosowana do podłączenia pieca na biomasę: TAK/NIE
19. Duża wanna (200-300 litrów) TAK/NIE:
*Liczba osób w gospodarstwie korzystająca z ciepłej wody zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
*Wkład własny mieszkańca przy kotle wyniesie około 2300,00zł.
*odpowiednio podać (zakreślić lub skreślić)
………………………..………………………………………..
Podpis Właściciela/ Użytkownika budynku

