Załącznik nr 1

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „SŁONECZNA GMINA – ŻUKOWO”
REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ ŻUKOWO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
Ja, niżej podpisany/a ………..…………………………...........................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ............................................................................................................................................
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

Numer telefonu: ………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………

oraz (w przypadku współwłasności )
………..………………………….............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ..........................................................................................................................................
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

Numer telefonu: ………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………

jako
właściciel/
współwłaściciel1
nieruchomości
zlokalizowanej
w miejscowości
……………………………………………………….. nr działki …………..……………… obręb ……………………… nr księgi
wieczystej ……………………………………………

Deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w projekcie pn. „Słoneczna Gmina – Żukowo” polegającym
na montażu instalacji OZE tj. kolektorów słonecznych/pieców na biomasę/powietrznych pomp ciepła
do c.w.u.1 na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE wraz
z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział
środków własnych przy realizacji projektu. Wartość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 84,41%
wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

……………….........………………..……..

……………….........………………..……..

(miejscowość, data)

1

(czytelny podpis)

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

ANKIETA DOBORU INSTALACJI OZE DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Imię i nazwisko Wnioskodawcy …………………………………………………………………………….……………………………
Adres nieruchomości zgłaszanej do projektu ….………………………………………………………………..….……………
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

Nr działki ……………………. Obręb …………………….
Liczba osób stale zamieszkujących budynek ……….……...
Powierzchnia użytkowa ….......… m2, w tym na cele prowadzenia działalności gospodarczej ….…..… m2,
co stanowi ……….% powierzchni użytkowej.
Budynek:
□ w budowie – przewidywany termin oddania do użytkowania: …../………. (miesiąc/rok)
□ istniejący – data oddania budynku do użytkowania: …../………. (miesiąc/rok)
Rodzaj budynku:
□ murowany

□ drewniany

□ mieszany

Wybrana instalacja OZE:
□ kolektory słoneczne (proszę wypełnić pkt od 1 do 13)
□ powietrzna pompa ciepła do c.w.u. (proszę wypełnić pkt od 6 do 13)
□ kocioł na biomasę (proszę wypełnić pkt od 6 do 16)

1. Powierzchnia połaci dachowej ………….. m2
2. Rodzaj dachu:
□ płaski

□ jednospadowy

□ dwuspadowy

□ wielospadowy

□ inne …………

3. Kąt pochylenia dachu:
□ dach płaski

□ do 25º

□ 25 - 45º

□ powyżej 45º

4. Rodzaj pokrycia dachowego:
□ dachówka: ceramiczna /karpiówka /cementowa1

□ ondulina

□ eternit: falisty/płaski1

□ gont / papa1 □ blacha: karpiówka/ trapezowa /płaska /profilowana1 □ inny ……….……….………..
5. Proponowane miejsce instalacji paneli solarnych:
□ dach płaski

1

□ dach skośny strona południowa

□ dach skośny strona południowo-wschodnia

Niepotrzebne skreślić
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□ dach skośny strona południowo-zachodnia

□ elewacja

□ balkon/taras

□ grunt

□ budynek gospodarczy
6. Proponowane miejsce instalacji podgrzewacza solarnego/pompy ciepła/kotła na biomasę:
□ pomieszczenie gospodarcze □ kotłownia
□ garaż

□ ocieplone poddasze □ pomieszczenie mieszkalne

□ inne ………………

7. Wymiary wskazanego pomieszczenia: długość ………. m, szerokość……….. m, wysokość ……… m
8. Czy we wskazanym pomieszczeniu doprowadzony jest prąd?
□ TAK □ NIE
9. Czy we w/w pomieszczeniu istniej możliwość doprowadzenia ciepłej i zimnej wody
użytkowej?
□ TAK □ NIE
10. Sposób podgrzania wody w budynku:
□ piec węglowy

□ piec na pelet

□ piec na drewno

□ piec na olej opałowy

□ piec gazowy

□ instalacja solarna

□ bojler elektryczny

□ inny ………………………….

11. Posiadany zasobnik/bojler: …………….…………………………
12. Ilość zużywanego paliwa: …….. ton/rok
13. Ilość zużywanej wody: □ …….. m3 /rok

□ ……… m3 /miesiąc

14. Rodzaj ogrzewania:
□ grzejnikowe □ podłogowe

□ mieszane

□ inne ……………………………………….

15. Sposób zasilania budynku w ciepło:
□ piec węglowy

□ piec na pelet

□ piec na drewno

□ piec na olej opałowy

□ piec gazowy

□ pompa ciepła

□ energia elektryczna □ inny …………………………………

16. Moc istniejącego kotła: ………… kW

……………….........………………..……..

……………….........………………..……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)
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Załącznik nr 3

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ PROJEKTU

……………………………………………
(miejscowość, data)

Ja/My1 niżej podpisany/a/podpisani1
………………………………………………………… zamieszkała/y ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

………………………………………………………… zamieszkała/y ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

………………………………………………………… zamieszkała/y ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

………………………………………………………… zamieszkała/y ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

oświadczam/oświadczamy1,
nieruchomości położonej w:

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

że

jestem/jesteśmy1 współwłaścicielem / współwłaścicielami1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

zlokalizowanej na działce nr ………………….. obręb …………………………..
oraz że wyrażam/wyrażamy1 zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń
OZE na w/w nieruchomości zgodnie z zakresem wskazanym w deklaracji uczestnictwa przedłożonej
przez Wnioskodawcę będącego również współwłaścicielem budynku.

……………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

……………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

……………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

……………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

1

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4

ZBIÓR OŚWIADCZEŃ
……………………………………………
(miejscowość, data)

Ja, niżej popisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do projektu i zrozumiałe są mi wszystkie jego
zapisy.
2. Spełniam kryteria formalne uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone
w Regulaminie naboru do projektu, a w szczególności:
1) Jestem jej właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości objętej projektem1.
2) Posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację projektu 2.
3) Nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe lub budynek
posiada dwie funkcje: mieszkaniową i gospodarczą, przy czym powierzchnia
przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 20%
powierzchni całkowitej budynku.
4) Budynek zgodnie z przepisami prawa budowlanego jest oddany do użytkowania lub
zostanie oddany do użytkowania w terminie nie późniejszym niż do 31.12.2021 r.
3. Po umieszczeniu na podstawowej liście rankingowej w wyznaczonym terminie podpiszę
z Gminą porozumienie w sprawie realizacji projektu.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

……………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

1

Niepotrzebne skreślić

2

Skreślić jeżeli nie dotyczy
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KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe
będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Burmistrz Gminy Żukowo z siedzibą
w 83-330 Żukowo ul. Gdańska 52, tel. (58) 685 83 00, e-mail: ugzukowo@zukowo.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie naboru i uczestnictwo
w projekcie pn. Słoneczna Gmina – Żukowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Podstawą przewarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 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
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) [Dz. Urz.
UE L Nr 119, s.1] ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przy realizacji
zadania publicznego w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji przez okres realizacji oraz okres
trwałości projektu unijnego pn. „Słoneczna Gmina – Żukowo”, czyli do 31.12.2028 r.
6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym zadania administratora na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
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