Deklaracja
uczestnictwa w projekcie dotyczącym
realizacji działań związanych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii oraz modernizacją kotłowni wraz z wymianą pieca
Imię i nazwisko właściciela/li nieruchomości:.......................................................................................
Adres zamieszkania:...............................................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego:.........................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego:..................................................................................................................

Deklaruję/Deklarujemy chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji:
kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej *
paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby *
pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej *
kotła na paliwo gazowe *
kotła na paliwa stałe *
kotła spalającego biomasę *
* - zaznaczyć właściwe

w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości...........................................numer ewidencyjny
działki...................................oraz w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu
przez Gminę Łużna niezwłocznie podpiszę/podpiszemy stosowną umowę użyczenia instalacji.
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
1. Ilość osób zamieszkujących budynek:.............................................
2. Powierzchnia użytkowa budynku: do 300 m2, pow. 300 m2,
3. Rodzaj dachu: płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy,
4. Kąt nachylenia dachu: ok................stopni
5. Orientacja połaci dachowej:
południowa,
południowo-wschodnia,
południowo-zachodnia,
inne:...................................
6. Rodzaj pokrycia dachowego:
blachodachówka,
dachówka,
blacha,
papa
inne:..............................
7. Obecne pozyskanie ciepłej wody:
węgiel,
drewno,
gaz,
olej opałowy,
energia elektryczna,
inne:..................................
8. Obecny sposób ogrzewania budynku:
węgiel,
drewno,
gaz,
olej opałowy,
9. Zużycie kWh energii elektrycznej za ostatnie 12 miesięcy: …........................................
10. Miejsce, w którym instalacja (rozdzielnia elektryczna) ma być podłączona do sieci:
w budynku, na którym będzie montowana instalacja,
inny budynek; odległość między budynkami: ….............. m
inny lokalizacja:.....................................................
11. Zużycie wody w domu za ostatnie 12 miesięcy: ok......................m3
12. Miejsce, usytuowania pomieszczenia technicznego w budynku (kotłowni):
w budynku, w którym będzie montowana instalacja,
inny budynek; odległość między budynkami: ….............. m
Zadanie realizowane byłoby z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 oraz 4.4.3. Warunkiem realizacji zadania jest
pozyskanie w/w środków przez Gminę Łużna.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami ).

…................................................................
(data i podpis właściciela/li nieruchomości)

