DEKLARACJA
Ja, niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminę Olszanka w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza pn.
„Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka”.

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………….…………….
2.Tytuł prawny do budynku / lokalu ……………………………………………………………………...
(właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty)

3. Adres zamieszkania: kod pocztowy / miejscowość

…………………………...……………….

ulica …………………………….. nr domu ………………. nr lokalu ……………………..
4. Adres korespondencyjny: kod pocztowy / miejscowość
…………………………..……...
ulica …………………………….. nr domu ………………. nr lokalu ……………………..
(jeżeli inny niż zamieszkania)

5. e-mail/nr telefonu: ………………………………………………….. / ………………………………
* W przypadku budynków wielolokalowych należy wypełnić dla każdego lokalu osobną deklarację / ankietę

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
1. Lokalizacja nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie wymiany źródła
ciepła:
miejscowość …………………………...…ulica ………………………… nr domu ……………….
nr lokalu ………..… nr działki ewidencyjnej ……….……… obręb ……………………..……….
2. Nr księgi wieczystej ………………………………………………..
3. Rodzaj przedsięwzięcia (właściwe podkreślić):
a) likwidacja źródła ciepła w celu podłączenia się do sieci gazowej
b) wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy
c) wymiana źródła ciepła na piec zasilany prądem elektrycznym
d) wymiana źródła ciepła na kocioł na olej opałowy
e) wymiana źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym- biomasą
f) wymiana źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym – węglem
g) wymiana źródła ciepła na pompę ciepła
h) wymiana źródła ciepła na …………………………….
4. Inne planowane modernizacje ogrzewania (właściwe podkreślić):
a) kolektory słoneczne
b) panele fotowoltaiczne
c) pompa ciepła
d) inne ………………………………..

5. Planowana moc nowego źródła ciepła (kW): ………………………………………………
6. Planowana sprawność nowego źródła ciepła (%): ……………………………………….

7. Czy nowe urządzenie będzie źródłem ciepła wody użytkowej (właściwe zaznaczyć):
tak

nie

8. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: ………………………………………
planowany termin realizacji od 01.09.2021 – do 30.06.2023

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU/LOKALU
1. Rodzaj nieruchomości objętej wnioskiem: ……………………………………………….
………..
(lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, budynek wielorodzinny)

2. Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza?

(właściwe

zaznaczyć):
tak

nie

3. Liczba mieszkańców: ……………………….
4. Powierzchnia ogółem budynku/lokalu (m2): ……………………………..
5. Ogrzewana powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego (m2): ………………………..
6. Rok budowy budynku: …………………..
7. Ilość lokali mieszkalnych w budynku: …………….
8. Czy przeprowadzano w budynku termomodernizację? (właściwe zaznaczyć):
tak

nie

9.
Jeśli
tak,
to
w
jakim
………………………………………………….

zakresie?/

w

którym

roku?

(np. wymiana okien, drzwi ocieplenie stropu/dachu, podłóg, ocieplenie ścian, oświetlenie energooszczędne itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Aktualne źródło ogrzewania (właściwe podkreślić i podać ilość sztuk):
a) kocioł c.o. zasypowy

…. szt

b) kocioł c.o. automatyczny

…. szt

c) kocioł gazowy

…. szt

d) kocioł olejowy

…. szt

e) piece kaflowe/trzon kuchenny

…. szt

f) ogrzewanie elektryczne

…. szt

g) kominek*

…. szt

h) inne……………………

…. szt

2. Rodzaj stosowanego paliwa (właściwe podkreślić i podać ilość zużycia na rok):
a) węgiel

………………….(tony)

b) ekogroszek

………………….(tony)

c) koks

………………….(tony)

d) drewno

………………….(mp3)

e) LPG

………………….(mp3)

f) energia

………………….(kWh)

g) biomasa

………………….(ton/mp3/mp)

h) olej

………………….(litrów/ton)

i) inne (jakie?)........................ ………………….(ton)
3. Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh): ………………..
4. Roczny koszt zużycia (zł): ……………….
5. Moc kotła (jeżeli jest znana) (kW): ………………….
6. Sprawność kotła (jeżeli jest znana) (%): ………………….
7. Klasa kotła (jeżeli jest znana): ………………
8. Rok produkcji/montażu kotła (jeżeli jest znana): ………………..
9. Istniejące urządzenie do podgrzewania ciepłej wody: …………………………….

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne
z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu.
Oświadczam, że nie wymieniłem/am dotychczas źródła ciepła.
Oświadczam, że w momencie montażu nowego źródła ciepła zlikwiduję w sposób trwały
i nieodwracalny stare źródło ogrzewania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny energetycznej w moim budynku/lokalu na potrzeby
projektu.
Oświadczam, że w przypadku kwalifikacji do projektu wykonam modernizację energetyczną budynku w zakresie
wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej (w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww.
oceny).
Oświadczam, że wszystkie niezbędne prace modernizacyjne realizowane w ramach projektu zrealizuję we
własnym zakresie na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, ze po realizacji projektu będę użytkował jedynie nowy dofinansowany system ogrzewania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych deklaracji w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla wzięcia udziału w niniejszym projekcie.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

…………………………………

…………………………………………………….…………

(miejscowość, data )

(czytelny podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka, z siedzibą w Olszance (49-332), Olszanka 16.

2.

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-zp.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:



obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych)



zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)



zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych



umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych
osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6 .Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z
przepisów prawa):


dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);



sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);



usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);



ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);



przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);



prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);



cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;



wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

INFORMACJE DODATKOWE DO WSTĘPNEJ OCENY ENERGETYCZNEJ
1.

Adres przedsięwzięcia …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………

2.

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

3. Kondygnacje:
piwnica

parter

I piętro

II piętro

strych

4. Budowa ścian zewnętrznych:
cegła pełna

cegła kratówka

bloczki betonowe

bloczki z betonu komórkowego

tynk zwykły

styropian……..….cm

wełna ……….…..cm

tynk mineralny

Grubość ścian zewnętrznej ……….………….cm
5. Typ ogrzewania rok budowy/modernizacji instalacji c.o. (mogą być piece), model pieca, kubatura:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
węglowy

biomasa

gazowy

olejowy

elektryczny

panele fotowolt.

6. Typ ciepłej wody użytkowej (czym podgrzewana ):
bojler elektryczny,

przepływowy elekt.,

kolektory słoneczne,

podkowa

przepływowy gazowy,

Rok budowy/modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

……………………………..

7. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu ……………………………………… m2
8. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu ……………………………..…

m2

9. Obwód ścian zewnętrznych budynku/lokalu:
Długość ………………. m2

Szerokość ………………….. m2

10. Wysokość pomieszczeń ………….. m
11. Wysokość budynku od ziemi do kalenicy …….. m
12. Usytuowanie wejścia do budynku/lokalu według strony świata :
wschód

zachód

13. Stolarka okienna:

północ

drewniana

południe
PCV

aluminiowa

Wymiary:

szerokość

wysokość

ilość szt.

- okno 1

…………..cm

……………cm

…………..

- okno 2

…………..cm

…………..cm

…………..

- okno 3

…………..cm

…………..cm

…………..

- okno 4

…………..cm

…………..cm

…………..

- okno 5

…………..cm

…………..cm

…………..

- okno połaciowe 1

………….cm

……………cm

………….

- okno połaciowe 2

………….cm

……………cm

…………

Drzwi balkonowe

szerokość

wysokość

ilość

Drzwi balkonowe 1

………….cm

……………cm

………..

Drzwi balkonowe 2

………….cm

……………cm

………..

Drzwi zewnętrzne:

Drewniane

Wymiary:

szerokość

wysokość

ilość

Drzwi zewnętrzne 1

…………cm

……………cm

………….

Drzwi zewnętrzne 2

…………cm

……………cm

………….

Stalowe

Aluminiowe

14. Ilość zużytego opału i koszt opału za 2019r.
Rodzaj opału

zużycie

wartość

Węgiel

………….ton

……………………… zł

Gaz

………….m3

……………………….zł

Olej opałowy

…………litrów

…………….…………zł

Drewno/pelet

…………m3

…………….…………zł

Energia elektryczna

…………..kWh

………………….……zł

15. Dach:

płaski

dwuspadowy

jednospadowy

Pokrycie dachu:

dachówka

papa

gont

Konstrukcja dachu:

drewniana

stalowa

żelbetowa

Docieplenie dachu:

Brak

Styropian

Wełna mineralna

grubość docieplenia …………..cm

blacha
płyta prefabrykowana

