DEKLARACJA
uczestnictwa w projekcie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub
elektrycznej w gminie Wasilków” polegającym na dostawie i montażu kolektorów
słonecznych do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.
Przeznaczenie instalacji solarnej - podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
Imię i nazwisko
właściciela
nieruchomości
Numer geodezyjny
działki

adres nieruchomości
adres zameldowania
właściciela
Tel., e - mail

Dane dotyczące zużycia ciepłej wody użytkowej i wnioskodawcy (c.w.u.)
Zapotrzebowanie na c.w.u.:

dzienne: …………l/d

Liczba osób zamieszkujących
budynek
Czy budynek jest zamieszkały
przez osobę niepełnosprawną?

miesięczne…………. m3

Liczba osób zameldowanych w
budynku

Czy wnioskodawca posiada
Kartę Dużej Rodziny?

nie

tak (prosimy o dołączenie kopii aktualnego orzeczenia)

nie

tak (prosimy o dołączenie kopii KDR)

Dane dotyczące montażu instalacji solarnej
Rodzaj obiektu

Pochylenie dachu (º)

Powierzchnia użytkowa
Pokrycie dachu:
dachówka

blacha

…………….. m2
papa

eternit

Wiek budynków

…………….. lat

inne………………………………………………….

Planowane miejsce montażu kolektorów (optymalnie - kierunek południowy):
na połaci dachowej

na fasadzie budynku

wolnostojący

Planowane miejsce montażu zbiornika c.w.u. (pionowego - wysokość ok. 1,5 - 2,0 m):
kotłownia

piwnica

Istniejący zasobnik c.w.u.:

poddasze
nie

inne………………………………………………………
tak,

pojemność.................l

w kotle (bojler) na węgiel
w kotle (bojler) na drewno
przepływowy ogrzewacz gazowy
przepływowy ogrzewacz elektryczny
terma gazowa
terma olejowa
terma elektryczna
inny (jaki)………………… brak możliwości podgrzewania c.w.u
Dotychczasowy sposób ogrzewania domu.:
kocioł węglowy/ekogroszek
kocioł gazowy
kocioł olejowy
biomasa
energia elektryczna
piec na drewno
inny…………………………………
Dotychczasowy sposób
przygotowywania ciepłej
wody użytkowej

DODATKOWE UWAGI:

Ja niżej podpisany oświadczam, że pod wskazanym adresem gdzie zostanie
zainstalowany zestaw solarny, nie prowadzę działalności gospodarczej i nie prowadzę
działalności rolniczej lub agroturystycznej oraz instalacja solarna będzie wykorzystywana
tylko na cele mieszkaniowe.

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatkach i opłat lokalnych, w tym
również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobowiązuję się do współfinansowania instalacji OZE poprzez dokonanie wpłaty wkładu
własnego na wskazane przez gminę wyodrębnione konto bankowe po podpisaniu umowy
przez Gminę Wasilków z Instytucją Zarządzającą.

Oświadczam, że zapoznałem /am się z regulaminem naboru ankiet i akceptuje jego
warunki.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r nr 101, poz. 926 z pózn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wasilków
podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby projektu
„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków”.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania a także dobrowolności ich podania.

………………………………………………………………………………………………
miejscowość, data
czytelny podpis

