Załącznik nr 1do Regulaminu

Deklaracja udziału w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
z terenu Miasta Dębica” z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych/instalacji
fotowoltaicznych/kotłów na biomasę1

Data wpływu ……………………… godz ………………..
Nr. Ewidencyjny…………………………………………
Przyjął…………………………………………………....

Ja/My niżej podpisany/ni deklaruję/my wolę uczestnictwa w Projekcie pn. Instalacja systemów
energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica przygotowywanym przez Gminę
Miasta Dębica planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie
3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii).
I.

Dane dotyczące miejsca instalacji

Miejscowość……………………….. Adres……………………………………………………………
Numer działki/ek………………………

II.
Dane wnioskodawcy (właściciela nieruchomości/współwłaściciela nieruchomości/osoby
posiadające prawo do dysponowania nieruchomości2)

1.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 5 za złożenie nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń,
niniejszym oświadczam, że:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………adres

zam. …………………………………………………….…………………………..................................

Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………….
wydanym przez

2.

…………………………….………….PESEL….…………………………………………

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………adres

zam. …………………………………………………….…………………………..................................
1
2

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

1

Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………….
wydanym przez

3.

…………………………….………….PESEL….…………………………………………

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………adres

zam. …………………………………………………….…………………………..................................

Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………….
wydanym przez

…………………………….………….PESEL….…………………………………………

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli Wnioskodawców należy wypełnić i podpisać
dodatkowy formularz Deklaracji
4.

Osoba upoważniona do kontaktu w imieniu wnioskodawców:

Imię i nazwisko ………………………………………………................. legitymująca się dowodem
osobistym nr………………………………………………………………………………….. wydanym
przez……………………………………………………...........................
tel.……………………………………adres e-mail ………………………………………………………
Posiadam/my prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka/ki
o nr ewidencyjnym ……………………………….... znajdującą się w miejscowości Dębica przy ulicy
………………………………………………………… zabudowaną budynkiem mieszkalnym oznaczonym
numerem porządkowym …………………. jako właściciel/współwłaściciel/wieczysty użytkownik3,dla której
prowadzona jest Księga Wieczysta nr: ………………………….….... przez Sąd Rejonowy
………………………………………….4, lub inny dokument potwierdzający jego tytuł prawny do
nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądu).
III. Wybór rodzaju instalacji

Uwaga: istnieje możliwość wyboru dwóch instalacji, w tym jednej
wykorzystującej energię słoneczną i jednego kotła na biomasę
Energia słoneczna

Przy
wybranej
Instalacji
wstawić X

Szacunkowy koszt
brutto wykonania
instalacji

VAT
8%

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 300L, moc 3,0 kW, (do 4 osób )

11 000

VAT
23%
12 000

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW (produktywność ok. 2700-2850 kWh/rok)

18 000

21 000

Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie +zasobnik 300L, moc 4,5 kW (pow.4 osób)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4kW (produktywność ok. 3600-3800 kWh/rok)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW + zasobnik 300 L z wężownicą do kotła + grzałka 2kW
Uwaga: :zasobnik spełnia funkcję akumulatora energii (produktywność ok. 2700-2850 kWh/rok)
3
4

Niepotrzebne skreślić
Wypis z księgi wieczystej można uzyskać pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
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12 000
23 000
21 000

14 000
26 000
24 000

Instalacja fotowoltaiczna o mocy4kW+zasobnik 300 L z wężownicą do kotła+grzałka 2kW
Uwaga: (zasobnik spełnia funkcję akumulatora energii (produktywność ok. 3600-3800 kWh/rok)

26 000

30 000

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą 15 kW (dom pow. 50-150m²)
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą 20 kW (dom pow. 70-200m²)

13 000
14 000

14 000
15 000

Energia z biomasy

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą 25 kW (dom pow. 80-250m²)

IV.

15 000

16 000

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5
lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia
logotypami lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020.
2. Sposób ogrzewania budynku:3
 Kocioł c.o. na paliwo stałe: węgiel, ekogroszek, drewno, brykiet drzewny, trociny
 Gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opałowy
 Gruntowa pompa ciepła, powietrzna pompa ciepła
 Inne (jakie?):……………………………………………………
3. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej:
 Kocioł c.o. na paliwo stałe: węgiel, ekogroszek, drewno, brykiet drzewny, trociny
 Gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opałowy
 Kolektory słoneczne, powietrzna pompa ciepła, gruntowa pompa ciepła
 Energia elektryczna
 Inne (jakie ?) …………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że liczba osób zameldowanych w budynku mieszkalnym wynosi: …………………………
osób,
5. Oświadczam
że
liczba
gospodarstw
domowych
w
budynku
wynosi
.……..………………………………………
6. Oświadczam, że na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria społeczno –
ekonomiczne:
Kryteria
Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego
i /lub energetycznego
Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub
ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia rodzinnego
Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o
świadczeniach rodzinnych
W gospodarstwie zameldowana jest rodzina zastępcza

7.

5

Tak/Nie

Oświadczam, iż5:
a) ciepła woda użytkowa ogrzana za pośrednictwem instalacji kolektorów słonecznych,
b) energia cieplna wyprodukowana za pośrednictwem kotła na biomasę,

Niepotrzebne skreślić

3

c) energia elektryczna wyprodukowana za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej,

nie zostanie wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej/działalności rolniczej.
Oświadczam, że w budynku w którym miałaby być zamontowana Instalacja jest/nie jest6 prowadzona
działalność gospodarcza/działalność rolnicza.

8. Przyjmuję do wiadomości, iż szacowany koszt urządzenia (urządzenie, montaż, uruchomienie
instalacji oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej) wynosi przykładowo jak w tabeli
wybór rodzaju instalacji.
9. Deklaruję przystąpienie do projektu i pokrycie:
 wkładu własnego w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane
obejmują m.in.: projektowanie instalacji, dostawę, montaż materiałów i urządzeń instalacji,




odbiór techniczny i uruchomienie instalacji, przeglądy i konserwację instalacji wymagane
warunkami gwarancji producenta w okresie gwarancji. Ostateczna decyzja co może
stanowić wydatek kwalifikowany objęty dofinansowaniem uzależniona jest od Instytucji
dofinansującej i będzie znana na dzień uzyskania dofinansowania.

koszt podatku VAT od wyżej wymienionego wkładu własnego7.
wszystkich wydatków niekwalifikowanych związanych m.in. z niestandardowymi warunkami np.
doprowadzenie wody do pomieszczenia poza kotłownią do podłączenia zasobnika solarnego,
montaż podwójnego gniazda uziemionego do podłączenia sterownika solarnego i grupy
pompowej, wykonanie zabezpieczeń różnicowo – prądowych i prawidłowego uziemienia
instalacji elektrycznej w celu podpięcia instalacji fotowoltaicznej, dostosowanie komina
do potrzeb kotła opalanego biomasą (średnica, szczelność komina, ciąg kominowy), wykonanie
podwójnego gniazda uziemionego do podłączenia kotła c.o., dostosowanie instalacji
c.o. i kotłowni do współpracy z kotłem opalanym biomasą (otwarcie układu zamkniętego
c.o. lub montaż wężownicy schładzającej. Wszelkie poprawki w estetyce budynku po wykonaniu
instalacji (malowanie pomieszczeń, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych).
 oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami montażu i użytkowania instalacji kotła
na biomasę, m.in. z faktem, iż wykorzystywanym paliwem może być tylko biomasa (pellet
drzewny, agropellet, owies, pestki owoców). W przypadku użytkowania kotła niezgodnie z
przeznaczeniem tj. spalanie innych rodzajów paliwa nie będących biomasą (np. węgiel kamienny,
brunatny, ekogroszek, miał węglowy), pokryję pełne koszty zakupu i montażu instalacji oraz inne
dodatkowe koszty, jeżeli takowe z tego tytułu poniosłaby Gmina Miasta Dębica.
10. upoważniam Miasto do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem.
11. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez
Miasto dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w związku z tym nie mam prawa do roszczeń
w stosunku do Miasta, jeżeli realizacja projektu nie dojdzie do skutku.

Niepotrzebne skreślić
Stawki podatku VAT: 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2. Stawka 23% w
przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300m2 lub w przypadku innej lokalizacji np. w budynku
niemieszkalnym lub na wolnostojącej konstrukcji na nieruchomości mieszkańca nieopodal budynku
mieszkalnego bądź na gruncie.
6
7

4

12. Oświadczam, że udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Miasta Dębica
oraz wykonawcom dla celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń
objętych projektem.
13. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu
lub elewacji albo stan techniczny i ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację
urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie i oświadczam, że nie będę z tego tytułu
miał żadnych roszczeń wobec Gminy Miasta Dębica.
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich
danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem/am poinformowany, że podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2135).
15. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu naboru wniosków
od mieszkańców” i akceptuję jego treść.
Czytelne podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
…………………………………….
Czytelny podpis

……………………………………
Miejscowość i data

………………………………
Czytelny podpis

……………………………….
Miejscowość i data

Do deklaracji załączono: (niepotrzebne skreślić):
1. Umowa użyczenia8
2. Dokument potwierdzający własność budynku,
3. Dowód wpłaty za weryfikację techniczną
4. Dokument potwierdzający ubóstwo energetyczne9

…………………………
Czytelny podpis

……………………………….

5. oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego10,
6. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis11

2 egzemplarze
Jeśli dotyczy
10
Jeśli dotyczy
11
Jeśli dotyczy
8
9

5

Miejscowość i data

