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   ……………………………….., dnia ……………..……...r. 
        miejscowość / data 
 

……………………………………. 

imię i nazwisko 

 

……………………………………. 

miejscowość/ulica 

GMINA NURZEC-STACJA 
……………………………………. 

poczta 

ul. ŻERCZYCKA 33 

……………………………………. 

tel. do kontaktu/ e-mail 

17-330 NURZEC-STACJA 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

udziału w planowanym do realizacji przez Gminę Nurzec-Stacja projekcie polegającym 

na: 

  zakupie i montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła,  

 wymianie pieców grzewczych na inne niż opalane węglem. 
 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….. 

Zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………….. 

Legitymujący się dowodem osobistym seria i Nr …………………………………………….. 

Wydanym przez ………………………………………………………………………………... 

PESEL …………………………………………/ NIP…………………………………………. 

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na: 

 zakupie i montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody 

 zakupie i montażu pompy ciepła 

 wymianie pieców grzewczych na inne niż opalane węglem 

 

którego realizacja planowana jest w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

na nieruchomości położonej w miejscowości …………………………………………………. 
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przy ul. ……………………………………..…. Nr …………,  

Nr geodezyjny działki …………….................., obręb geodezyjny ……………………………. 

 

Oświadczam, iż: 

 budynek na którym planowany jest montaż kolektorów słonecznych/pomp 

ciepła/pieców grzewczych jest moją własnością/współwłasnością* na podstawie aktu 

notarialnego/aktu własności ziemi/księgi wieczystej Nr 

……………………………………. /postanowienia Sądu/ innego dokumentu*, tj. 

……………………………………………………………..………..… 

 oświadczam, że w budynku przeznaczonym do montażu kolektorów 

słonecznych/pomp ciepła/pieców grzewczych jest/ nie jest* prowadzona działalność: 

gospodarcza/ agroturystyczna/rolnicza*   

 Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu kolektorów 

słonecznych/pomp ciepła/pieców grzewczych na mojej nieruchomości przez 

wykonawcę wybranego przez Gminę Nurzec-Stacja. 

 Wyrażam zgodę na to, że przez 5 lat po zakończeniu projektu instalacja kolektorów 

słonecznych/pomp ciepła/pieców grzewczych będzie własnością Gminy Nurzec-

Stacja, a po zakończeniu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób 

ustalony w terminie późniejszym przez obie strony. 

 Zapoznałem/am się z treścią informacji przedstawionej przez Gminę Nurzec-Stacja w 

zakresie zasad realizacji projektu. 

 Deklaruję niezwłoczne podpisanie umowy cywilno-prawnej z Gminą Nurzec-Stacja, 

dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji kolektorów 

słonecznych/pomp ciepła/pieców grzewczych oraz umowy określającej wysokość 

partycypacji w kosztach montażu tej instalacji oraz innych obowiązków stron. 

 Zostałem/am poinformowany, że złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 

 Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nurzec-Stacja moich danych 

osobowych zawartych w deklaracji w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 

2015r. poz. 2135 z późn. zm./. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przeze 

mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 Do deklaracji załączam ankietę dotyczącą danych o budynku oraz danych o spełnieniu 

kryteriów kwalifikujących podmiot do udziału w projekcie. 

Załączam mapę poglądową z zaznaczonym budynkiem,  

na którym planowana jest instalacja kolektorów słonecznych/pomp ciepła/pieców grzewczych. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 w wybranym polu wstawić znak X 

       ………………………………………….. 

                czytelny podpis 
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Załącznik Nr 1 do DEKLARACJI 
udziału w planowanym do realizacji przez  

Gminę Nurzec-Stacja projekcie 

polegającym na zakupie i montażu 

 kolektorów słonecznych/pomp ciepła 

/pieców grzewczych 

 

Ankieta 

I. Dane o obiekcie, na/w którym ma być zainstalowany kolektor 

słoneczny/pompa ciepła/piec grzewczy: 

 

1. Rodzaj budynku: ……………………………………………………………………… 

(mieszkalny, wolnostojący, bliźniaczy, szeregowy, wielorodzinny, letniskowy, 

gospodarczy, garaż, inwentarski, obora, chlew, stodoła, itp.) 

2. Rok budowy: ………………………………………………………………………….. 

3. Ilość i rodzaj kondygnacji: ……………………………………………………………. 

(piwnica, parter, piętro, poddasze użytkowe itp.) 

4. Powierzchnia użytkowa: ……………………………………………………………… 

5. Rodzaj konstrukcji budynku, materiału budowlanego: ………………………………. 

6. Rodzaj pokrycia dachowego: …………………………………………………………. 

(blacha, gont, papa, eternit, dachówka cementowa, itp.) 

7. Rodzaj dachu: …………………………………………………………………………. 

(płaski, jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, wielospadowy, itp.) 

8. Kąt nachylenia dachu: ………………………………………………………………… 

9. Kierunek ustawienia najlepiej nasłonecznionej połaci dachu: ………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

(południowy, wschodni, zachodni, południowo – wschodni, południowo – zachodni, itp.  

10. Budynek jest/nie jest* zaopatrzony w wodę poprzez przyłącze z sieci gminnej/studni 

własnej* 

11. Proponowana lokalizacja montażu  zbiornika ciepłej wody/pieca grzewczego: 

…………………………………………………………………………………………. 

(piwnica, kotłownia, poddasze, inne – jakie?) 

12. Budynek jest wyposażony w instalację: 

 Wodociągową 

 Rury instalacyjne (stal/tworzywo sztuczne/inne* ……………………..) 

 Zabezpieczona/nie zabezpieczona* instalacja reduktorem ciśnienia 

 Ciepłej wody użytkowej 

 Rury instalacyjne (stal/miedź/tworzywo sztuczne/inne* ………………) 

 Podgrzewanie wody: …………………………………………………… 

(elektryczne przepływowe, elektryczne pojemnościowe, z instalacji 

centralnego ogrzewania, inne* ……………………………………….) 

 Zasobnik ciepłej wody użytkowej ……………………………………… 

 Pojemność ……………………. 

 Miejsce lokalizacji …………………….. 

 Centralnego ogrzewania 
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 Rury instalacyjne (stal/miedź/tworzywo sztuczne/inne* ………………) 

 Źródło ciepła: (kocioł c.o. na węgiel/kocioł c.o. na drewno/ kocioł c.o. 

na olej, kocioł c.o. na ekogroszek/ kocioł c.o. na gaz/inne* 

………………………………………………………………………….) 

 Moc pieca ………………… miejsce lokalizacji kotła ………………… 

 Z pompą obiegową: tak/nie*. 

 Elektryczną: ……………………………………………………………………. 

 (jednofazową, trójfazową). 

 System dwużyłowy – L, N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest 

jednocześnie uziemieniem, 

 System trzyżyłowy – L, N, PE (przewód neutralny i uziemienie są 

odrębnymi przewodami, 

 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 

 Odgromową. 

 

II. Propozycje w zakresie:  

 montażu instalacji solarnej 

1. Ilość kolektorów słonecznych ……………………. szt. 

2. Miejsce montażu kolektorów słonecznych: 

 Na dachu (wskazać rodzaj budynku i miejsce na dachu) ………………. 

…………………………………………………………………………... 

 Na innym elemencie budynku ………………………………………….. 

(wskazać rodzaj budynku, element konstrukcyjny, np. ściana, balkon, taras itp.) 

 Na gruncie 

3. Miejsce lokalizacji zasobnika ciepłej wody użytkowej: ……………………….. 

(w kotłowni, innym pomieszczeniu – wskazać) 

 montażu pompy ciepła 

1. Typ pompy ciepła ……………………………………………………………… 

2. Miejsce montażu instalacji: 

...………………………………………………………………………… 
(wskazać miejsce lokalizacji pompy w budynku). 

…………………………………………………………………………... 
(wskazać miejsce lokalizacji instalacji na działce). 

…………………………………………………………………………... 
(wskazać rodzaj i miejsce lokalizacji rozprowadzenia ciepła w budynku,  

np. ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie w ścianie, itp.). 

 wymiany pieca grzewczego na inny niż opalany węglem 

1. Rodzaj nowego pieca  ………………………..………………………………....  

2. Rodzaj opału do nowego pieca …………………………………….…………… 

3. Miejsce montażu nowego pieca: 

 W miejscu istniejącego (wskazać lokalizację w budynku) 

………………………………………………………………………..…. 

 W innym miejscu budynku ……………………………………………... 

                                                 (wskazać proponowaną lokalizację w budynku)  
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III. Dane dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikujących podmiot do 

udziału w projekcie. 

 

1. Liczba osób zamieszkałych w budynku: …………., zameldowanych ………… 

2. Rok urodzenia osoby/osób zamieszkujących w budynku: …………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

(podać informację o każdej z osób) 

3. Stan zatrudnienia: ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

 (pracujący/a, prowadzący/a działalność gospodarczą, bezrobotny/a, emeryt/ka, rencista, inny – 

jaki?) 

4. Następujące osoby zamieszkujące w budynku kwalifikują się do udzielenia 

pomocy społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej. /Dz. U. 2016r. poz. 930/: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………... 

(podać imię i nazwiska wszystkich tych osób) 

         

  

………………………………. 

                                                  (czytelny podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić                  

 w wybranym polu wstawić znak X     


