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Data wpływu ankiety  Numer ankiety Podpis osoby przyjmującej 

 

………………………………. 

 

………………….… 

 

 

  D E K L A R A C J A  
przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie gminy Szczuczyn  

Imię i Nazwisko 

(właściciel lub 

współwłaściciele)** 

 Adres 

zamieszkania / 

instalacji 

 

Nr dowodu 

osobistego 

 

 PESEL 

 

 

Telefon 

kontaktowy 

 Powierzchnia użytkowa 

budynku 

 

Nr działki / obrębu  Wysokość budynku  

Liczba osób 

zamieszkujących w 

budynku osób 

Rodzaj 

budynku 

 

Liczba 

kondygnacji 

budynku 

 

Wykorzystywany 

dotychczas piec 

 kocioł węglowy/miałowy*      piece indywidualne w pokojach       kocioł gazowy 

 kocioł peletowy                       kocioł olejowy                                  inny: (jaki) …………………............ 

Proponowana 

lokalizacja 

zbiornika z wodą 

 kotłownia                                   piwnica 

 poddasze użytkowe                    ocieplony strych 

 inne (jakie): ………………………………. 

U  W  A  G  A   !!! 
Przy wyborze pomieszczenia na zasobnik solarny 

należy uwzględnić obciążenie zasobnika z wodą około: 

400 - 500 kg. 

Pomieszczenie, w którym będzie usytuowany zasobnik 

solarny musi być ocieplone a minimalna temperatura 

to +6°C. 

Przy wyborze pomieszczenia na zasobnik solarny 

należy uwzględnić wymiary zasobnika: wysokość 

1900mm ; średnica 790mm 

Czy w w/w 

pomieszczeniu jest 

doprowadzona 

instalacja zimnej i 

ciepłej wody 

 TAK         NIE 

Proszę o podanie materiału z jakiego jest wykonana 

instalacja zimnej wody: ……………………………. 

Jeśli w pomieszczeniu nie ma instalacji proszę o podanie 

odległości do najbliższego źródła: …… m 

Główne źródło 

wytwarzania cwu 

latem 

 energia elektryczna             drewno 

 węgiel / miał*                     pellet 

 inny (jaki) ………………….. 

Rodzaj 

pokrycia 

dachu  

Kąt nachylenia 

dachu do 

powierzchni 

 50st.            45st.           40st. 

 35st.            30st.           …….. 

Rodzaj dachu  płaski           jednospadowy 

 kopertowy   dwuspadowy   

 inny (jaki) ……………… 

Czy połać dachu 

jest od strony 

południowej 

 TAK       NIE 

Jeśli nie, proszę o podanie lokalizacji: …………………………………………..………… 

Powierzchnia dachu/ściany z przeznaczeniem na kolektory: ……………………………… 

Preferowane 

miejsce montażu 

instalacji, gdy 

montaż odbędzie 

się na ziemi proszę 

określić odległość 

paneli od budynku 

                                    
 

                                          Odległość: …………. m 

Proszę wrysować 

orientację budynku 

względem stron 

świata jak na 

przykładzie z 

uwzględnieniem 

połaci dachu wraz z 

proponowanym 

umieszczeniem paneli 

i kolektorów 
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DOTYCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 

Wykaz urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW]  

 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za energię za 2017r. 

Wyszczególnienie 

Zużycie w okresach rozliczeniowych(1) w 2017  

Wyszczególnienie 

Zużycie w okresach rozliczeniowych(1) w 2017 

Zużycie rzeczywiste 
2017r. [kWh] 

Zużycie szacowane na 
2018r. 

[ % w st. do 2017r.] 

Zużycie rzeczywiste 
2017r. [kWh] 

Zużycie szacowane 
na 2018r.  

[ % w st. do 2017r.] 

Styczeń    Lipiec    

Luty    Sierpień    

Marzec    Wrzesień    

Kwiecień    Październik    

Maj    Listopad    

Czerwiec    Grudzień    

Razem w roku    

 Moc umowna (przyłączeniowa)(2) .............. kW.  
 

(1) zużycie podać z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe (miesięczne, dwumiesięczne kwartalne lub półrocznie).  
(2) Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażana w „kW”. Często 
występuje fakturach za energię pod pozycją „moc umowna” lub w pozycji „ilość” przy opłacie sieciowej stałej lub opłacie 
przejściowej. 
 
 
 

Jestem zainteresowany/a inwestycją polegającą na zainstalowaniu urządzeń OZE na budynkach mieszkalnych / stelażach na 
gruncie / na budynku gospodarczym*

)
 

□ paneli fotowoltaicznych □ kolektorów   słonecznych □ pompy ciepła 

(energia elektryczna) (ciepła woda użytkowa) (ogrzewanie budynku) 
 

 

…….……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 
                     (czytelny podpis właściciela lub współwłaścicieli budynku 

Założenia: 

 pozyskanie środków na dofinansowanie tego projektu pozwoli na pokrycie ok. 85 % wartości netto 
instalacji OZE, jednakże projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Szczuczyn 
dofinansowania, 

 Gmina Szczuczyn jeśli stanie się Beneficjentem projektu, przez okres 5 lat będzie właścicielem instalacji 
zamontowanej w Państwa domach, instalacje będą na ten okres przekazane gospodarstwom domowym w 
użyczenie, zaś po upływie tego okresu staną się ich własnością w zamian za wniesiony wkład. 

 

Oświadczenia:  
Oświadczam,  że  nie prowadzę działalności gospodarczej w budynku objętym projektem, a tym samym 

zamontowana instalacja nie będzie wykorzystywana w celu prowadzenia działalności. 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 
z późn. zm.) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Szczuczyn. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu uzyskania dofinansowania na budowę 

instalacji OZE wskazanych do wykonania. 
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

Rodzaj urządzenia Moc w [kW] Rodzaj urządzenia Moc w [kW] Rodzaj urządzenia Moc w [kW] 

Lodówka  Piekarnik elektryczny   Hydrofor   

Zamrażalka   Podgrzewacz wody  Czajnik elektryczny   

Pralka   Okap kuchenny   Grzejnik elektryczny   

Zmywarka   Żelazko   Suma żarówek   

Kuchenka elektryczna   Odkurzacz   ……………………  

Kuchenka mikrofalowa   Silniki  …………………..  
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Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb 
wnioskowania o środki oraz realizacji projektu  
 
Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 06.06.1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553), że dane podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe. 
 

Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do programu, a tym samym współfinansowanie 
zakupu i montażu instalacji solarnej i/lub fotowoltaicznej i/lub pomp ciepła*) zgodnej z 
danymi zawartymi w deklaracji, przystosowanej do parametrów mojego budynku oraz ilości 
osób w nim zamieszkałych stale korzystających z ciepłej wody oraz energii elektrycznej 
wykorzystywanej w moim domu, w wysokości około 15% kosztów netto projektu oraz, że 
w wyznaczonym przez beneficjenta terminie przystąpię do podpisania stosownej umowy. 
Oświadczam, iż w/w budynek jest technicznie przystosowany do przyjęcia instalacji solarnej 
i/lub fotowoltaicznej i/lub pomp ciepła*) oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem, a 
w momencie rozpoczęcia montażu instalacji budynek będzie oddany do użytku zgodnie z 
obowiązującym prawem. 
Oświadczam, że jestem świadom faktu jakie parametry musi posiadać instalacja 
ogrzewania centralnego w moim budynku jak i termoizolacyjność ścian zewnętrznych oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej, aby można było zainstalować pompę ciepła dla mojego 
budynku. 
 
 

Jeśli brak będzie jakichkolwiek danych w powyższej deklaracji bądź, zostanie ona złożona w terminie 

późniejszym niż do dnia 09 lutego 2018r., zainteresowana osoba znajdzie się na liście rezerwowej. 

 
 

Niezbędnym załącznikiem do deklaracji jest mapa ewidencyjna lub inna pokazująca budynki na 

terenie gospodarstwa z zaznaczeniem osi geograficznej północ – południe 

 
 

Szczuczyn dn. ………………………………….   …….……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 
                     (czytelny podpis właściciela lub współwłaścicieli budynku) 

  
 
*) Niepotrzebne skreślić 
**) Jeżeli istnieje więcej niż jeden właściciel nieruchomości w deklaracji uczestnictwa muszą zostać 

wymienieni wszyscy współwłaściciele oraz muszą oni złożyć czytelne podpisy w wyznaczonym 

miejscu. 

 


