
Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania  

KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

 
 

……………………………. 
miejscowość i data 

……………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko właściciela/użytkownika 
 
……………………………………….. 
Adres do korespondencji 
 
……………………………………… 
Telefon oraz adres e-mail 
 
Ja niżej podpisany ……………………… ……………………. deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania 
instalacji fotowoltaicznej planowanym do realizacji przez Gminę Miasto Augustów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

 

 

Lokalizacja wykonywania instalacji 

(miejscowość, nr domu) 
 

Jednostka i obręb ewidencyjny, nr działki    

Posiadany tytuł prawny do obiektu (np. 

własność, użytkowanie wieczyste) 

 

 

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest 

działalność gospodarcza? (TAK/NIE) 
 

Czy budynek jest objęty nadzorem 

konserwatora zabytków? 
 

Liczba osób korzystających z c.w.u.  

Średnie roczne zużycie energii (kWh)  

Jeśli umiejscowienie kolektorów na działce proszę o podanie poniższych danych: 
 
 
 
 
 
 

Odległość od domu i szacunkowa długość 

przewodów od kolektorów do budynku (m) 

 

Szacunkowa długość rur służących 

połączeniu zestawu od zewnętrznej ściany 

budynku do kotła/zasobnika c.w.u. (m) 

 

Preferowana trasa prowadzenia 

przewodów zasilających (połączenie 

kolektorów ze zbiornikiem - po elewacji, 

wewnątrz budynku, kanał wentylacyjny) 

 

Jeśli umiejscowienie kolektorów planowane jest na dachu budynku lub jego ścianie południowej poproszę o podanie 
sugerowanego sposobu montażu kolektora: 
       
                            
 
 
    
   
                                                                                               



 

Rok budowy domu 
 

Rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, 

dwuspadowy, kopertowy) 

 

Pokrycie dachu (gont, papa, eternit, 

blacha, inne). Uwaga: jeżeli eternit, 

instalacja nie może być zamontowana na 

dachu 

 

Wymiary wolnej powierzchni dachu lub 

ściany skierowanej na południe (m2) 

 

Liczba kondygnacji nadziemnych 

 

Preferowana trasa prowadzenia 

przewodów zasilających (połączenie 

kolektorów ze zbiornikiem - po 

elewacji, wewnątrz budynku, wolny 

kanał wentylacyjny) 

 

Szacunkowa długość rur służących 

połączeniu zestawu z baterii z pozostałą 

częścią instalacji w budynku (m) 

 

Położenie kotłowni (węzła cieplnego) np. 

piwnica, poziom parteru 

 

Powierzchnia kotłowni (około m2) 

 

Wysokość kotłowni (około cm) 

 

Moc energii elektrycznej dostępna w 

kotłowni (czy można podłączyć 

urządzenie o mocy 60 W) TAK/NIE 

 

Lokalizacja istniejącego zbiornika c.w.u. 

(gdzie jest zamontowany bojler) 

 

Szerokość drzwi w celu wniesienia 

zasobnika (cm) 

 

Rodzaj opału wykorzystywanego do 

ogrzania budynku, wody (węgiel, koks, 

olej, gaz, drewno, słoma, energia) 

 

Roczne zużycie wykorzystywanego 
paliwa do ogrzewania budynku, wody 
(ton/rok) 
 

 

Czy brałeś udział w projekcie: 
„Słoneczny Augustów zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń w Augustowie 
poprzez zastosowanie przyjaznej 
środowisku energii słonecznej” 

TAK                               NIE 



Ponadto: 

1. Wyrażam zgodę utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia (ologowania) lub tablicy informacyjnej o 

sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane 

związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie 

materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), które w całości poniosę. 

3. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Miasto Augustów oraz wykonawcom dla celów projektowych, 

montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

4. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Miasto Augustów, niezwłocznie 

podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy: 

a)  konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację 

urządzenia, 

b)  kryteria formalne określone przez Instytucję organizującą konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego) wyłączą moją nieruchomość/ osobę z możliwości dofinansowania, nie będę mógł/mogła wziąć 

udziału w programie. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem 

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 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od 

uzyskania środków UE. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru deklaracji.  

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

………………………….. 
Czytelny podpis 

………………………………… 
Czytelny podpis 

…………………………….. 
Czytelny podpis 

…………………………….. 
miejscowość i data 

……………………………… 
miejscowość i data 

………………………………….. 
miejscowość i data 

 


