DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
MONTAŻ POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA
Ja, niżej podpisany /a / my niżej podpisani:

zamieszkały /a/ zamieszkali
PESEL:

nr telefonu:

nr księgi wieczystej lub aktu notarialnego:

nr działki:

w miejscowości:

Oświadczam, że powierzchnia użytkowa
przeprowadzony montaż instalacji:
nie przekracza 300 m2
powierzchni użytkowej

budynku

jednorodzinnego,

w

którym

ma

być

przekracza 300 m2
powierzchni użytkowej

1. Projekt będzie realizowany przez Gminę Siedliszcze tylko w przypadku otrzymania wsparcia
finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
2. Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i wbudowania ww. instalacji wraz z
urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział
środków własnych przy realizacji projektu oraz kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej,
technicznej i nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych, które
wystąpią w ramach projektu.
3. Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania tego projektu, zobowiązuję się do
wpłacenia pełnej kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Siedliszcze, rachunek bankowy,
w celu realizacji tego projektu. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania konsultacyjno-informacyjnego w
dniu 4 czerwca 2019 r. poziom dofinansowania we wniosku RPO został ustalony na ok. 50% kosztów
kwalifikowalnych i taki został ustalony udział własny plus koszt niekwalifikowalny – podatek Vat 8 %.
Dokładna wartość udziału własnego zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego przez Gminę Siedliszcze.
4. Oświadczam, że w terminie wskazanym przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
zgłoszę się osobiście (lub wraz z współwłaścicielami nieruchomości – w przypadku większej ilości
właścicieli) celem podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości dla potrzeb
budowy instalacji oraz umowy ustalającej wzajemne zobowiązania stron.
5. Udzielam Gminie Siedliszcze prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji niniejszego
projektu. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego
projektu, zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie, jak i w przypadku jego pozyskania.
6. Oświadczam, że w budynku, w którym zostanie zamontowana ww. instalacja nie jest prowadzona
działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyka.
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Założeniami wyjściowymi do kryteriów uczestnictwa w
projekcie OZE” zamieszczonymi na stronie www.siedliszcze.pl i nie wnoszę uwag.

Ankieta doboru instalacji
Ilość osób korzystających z ciepłej wody
Powierzchnia użytkowa
budynku mieszkalnego w m2






Bojler z pieca centralnego ogrzewania
Bojler z grzałką elektryczną
Przepływowy ogrzewacz wody (elektr.)
Instalacja solarna
Inny ……………………………………………………………



Kotłownia/ pom. gospodarcze na parterze



Kotłownia/ pom. gospodarcze w piwnicy



Poddasze ocieplone



Kuchnia/łazienka



Inne …………………………………………………………………………..….




Tak
Nie




Tak
Nie

Czy proponowane pomieszczenie posiada
styczność ze ścianą zewnętrzną budynku




Tak
Nie

Posiadam dostęp do sieci Internet z możliwością
udostępnienia łącza Wi-Fi



tak
nie

Sposób przygotowania ciepłej wody
(obecnie)

Pojemność istniejącego zasobnika ciepłej wody
Lokalizacja istniejącego zasobnika ciepłej wody
Proponowana lokalizacja pompy ciepła:
(minimalna szerokość dojścia do pomieszczenia
z pompą ciepła – 78 cm)
Czy proponowane pomieszczenie montażu
posiada jednofazową inst. elektryczną z
uziemieniem i zabezpieczeniem p.
przepięciowym 230V o mocy min. 3 kW
Czy proponowane pomieszczenie montażu
posiada dostęp do instalacji kanalizacyjnej



Zgodnie z art. 13 ogólnego 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
Gmina Siedliszcze informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul.Szpitalna15a, 22-130 Siedliszcze,
e-mail: gmina@siedliszcze.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Zuzanna Gojska, e-mail: zuzanna.gojska@zeto.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w
rozporządzenia;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane
przetwarzane są do momentu ustania celu przewarzania-zgodnie z instrukcją kancelaryjną);
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

Do deklaracji załączam:
- protokół badania instalacji elektrycznej w budynku z datą nie wcześniejszą niż 5 lat od dnia złożenia tej
deklaracji.

Siedliszcze ……………………………………………………………….…..………..…….

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

data

czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli

