
Data wpływu deklaracji:………………………                     Nr deklaracji: ….…/2019 (adnotacja urzędowa) 

DEKLARACJA 

przystąpienia do programu dotyczącego dofinansowania instalacji 

fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych dla mieszkańców  gminy Jeleniewo 

w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

 
Imię i Nazwisko właścicieli/współwłaścicieli …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania/instalacji:…………………………………………………………………………… 

Nr geod. działki na której montaż instalacji …………..………. Obręb: ………………………...……... 

Telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………................ 

Jestem zainteresowany/a inwestycją polegającą na budowie instalacji (zaznaczyć):   

□ fotowoltaicznej                           □ solarna (kolektorów słonecznych) 

     (energia elektryczna)                                               (energia cieplna na ciepłą wodę użytkową)  

 

Termin składania deklaracji  do 27 listopada 2019r.  (do godz. 15:30) w Urzędzie Gminy 

Jeleniewo (sekretariat) 

UWAGA:  Prosimy dołączyć mapkę pokazującą budynki na działce oraz zdjęcie dachu 

budynku (na której jest planowany montaż instalacji). 

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU – INSTALACJA SOLARNA (proponowana 

lokalizacja instalacji solarnej na budynku mieszkalnym) I INSTALACJA 

FOTOWOLTAICZNA: 

Rodzaj budynku 

 - budynek mieszkalny 
 - budynek gospodarczy 

 - inne (jakie) - ……………………………………………………………. 
 

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność 

gospodarcza (zaznaczyć właściwe) 

 - Tak                                 - Nie       

 

Jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza to czy jest 

osobny licznik energii elektrycznej na część związaną z 

działalnością gospodarczą (zaznaczyć właściwe) 

 - Tak                                 - Nie       
 

Powierzchnia użytkowa budynku [m2]  

 Liczba kondygnacji budynku  

Kąt nachylenia dachu do poziomu (zaznaczyć właściwe) 

 - 50°         - 45°          - 40°         - 35° 
 

 - 30°                       - inny (jaki) ………………………… 

Rodzaj dachu (zaznaczyć właściwe) 

 - jednospadowy         - dwuspadowy     - wielospadowy 
 

 - płaski                       - inny (jaki) ………………………… 



Rodzaj pokrycia dachowego (zaznaczyć właściwe) 

 - dachówka         - blacha/blachodachówka      - papa 
 

 - gont       - eternit           - inny (jaki) …………………………          

Planowane miejsce montażu kolektorów/paneli 

fotowoltaicznych (zaznaczyć właściwe) 

              
 

                                                        

Czy połać dachu jest od strony południowej  (zaznaczyć 

właściwe) (1) 

 

 - Tak                                 - Nie       
Jeśli nie, proszę o podanie lokalizacji strony świata (np. 
zachód/południowy-zach. itp.) 
………………………….………………………………………………... 
Powierzchnia dachu/ściany z przeznaczeniem na panele 
fotowoltaiczne/kolektory słoneczne:…………………………………….. 
W przypadku montażu na gruncie podać odległość od 
budynku w metrach: ………………………….….              

Liczba osób zamieszkujących w budynku(2)  

Planowane miejsce montażu zbiornika c.w.u. (pionowego – 
wysokość około 1,5-2,0 m) (zaznaczyć właściwe) 

 - kotłownia   - piwnica      - poddasze    

 - inne (jakie) ………………                            

Czy w w/w pomieszczeniu jest doprowadzona instalacja 
zimnej i ciepłej wody (zaznaczyć właściwe) 

 - Tak                                 - Nie       
Proszę o podanie materiału z jakiego jest wykonana instalacja 
zimnej wody:………………………………… 
Jeśli w pomieszczeniu nie ma instalacji proszę o podanie 
odległości od najbliższego źródła: ……………………………………. 

Wykorzystywany dotychczasowy piec (zaznaczyć właściwe)(3) 

 - kocioł na węgiel   - kocioł olejowy    - kocioł gazowy 

 - piec indywidualny w pokojach  - kocioł na pellet 

 - inny (jaki) …………………………………………………………….. 

Główne źródło wytwarzania ciepłej wody użytkowej latem 
(zaznaczyć właściwe) 

 - Węgiel/miał      - Energia elektryczna      - Pellet 

 - Drewno              - Olej opałowy     - Inny:………………… 

  

DANE DOTYCZĄCE TYLKO W PRZYPADKU ZAZNACZENIA INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ: 

Moc umowna (przyłączeniowa)(4) na energię 
elektryczną [kWh] (z umowy zawartej z Zakładem 
Energetycznym) 

 

Roczne zużycie energii elektrycznej w 2018 r.   
[kWh](5) – zużycie rzeczywiste 

  

                                 ……………………..kWh 

Rodzaj instalacji elektrycznej (zaznaczyć właściwe)  - 1-fazowa                            - 3-fazowa 

Czy w budynku przewidzianym do montażu 
instalacji fotowoltaicznej wykonana jest instalacja 
odgromowa (zaznaczyć właściwe) 

 - TAK                            - NIE                          

Usytuowanie licznika energii elektrycznej 
(zaznaczyć właściwe)  - Wewnątrz budynku                          - Na zewnątrz budynku                          

Czy energia elektryczna jest dostarczana przez ten 
sam podmiot, który świadczy usługę dystrybucji(6) 

(zaznaczyć właściwe) 
 - TAK                             - NIE 

(1) Rekomendowanym miejscem instalacji kolektorów słonecznych jest dom mieszkalny. Instalację 

fotowoltaiczną można zamontować na domu mieszkalnym, budynku gospodarczym w najbliższym otoczeniu 

budynku mieszkalnego, gruncie. Podając powierzchnię na dachu spadowym lub płaskim podajemy taką 



część dachu stanowiącą zwartą powierzchnię bez przeszkód w postaci: okien, wyłazów dachowych, 

kominów itp. 

(2) W przypadku wnioskowania o instalację kolektorów słonecznych należy podać ilość osób zamieszkujących 

dom mieszkalny na stałe. W przypadku, gdy część rodziny (np. wyjechali zarobkowo za granicę na dłuższy 

czas) przebywa w obiekcie tymczasowo należy nie wliczać tych osób. 

(3) Należy wykazać w jaki sposób jest wytwarzana ciepła woda użytkowa (ciepła woda w bateriach 

umywalkowych).  

(4) Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażona w 

„kW”. Często występuje w fakturach za energię pod pozycją „moc umowna” lub w pozycji „ilość” przy 

opłacie sieciowej stałej lub opłacie przejściowej. 
(5) Należy podać zużycie energii elektrycznej wynikające z faktury (w fakturze zużycie energii jest wykazane w 

pozycji „energia czynna” – „ilość”) 

(6) Jeżeli zawarto osobna umowę z dostawcą energii elektrycznej (osobna faktura za energię elektryczną) i 

osobną umowę z dostawcą usługi dystrybucji energii (osobna faktura za dystrybucję) należy zaznaczyć 

odpowiedź „NIE”. 

ZAŁOŻENIA: 

Pozyskanie środków na dofinansowanie tego projektu pozwoli na pokrycie maksymalnie 65% 

wartości instalacji netto, jednakże projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania przez Gminę 

Jeleniewo dofinansowania ze środków Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

  

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w budynku objętym projektem, a tym 

samym zamontowana instalacja nie będzie wykorzystywana w celu prowadzenia działalności. 

2. Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do programu, a tym samym zobowiązuję się do: 

 Poniesienia kosztów opracowania dokumentacji technicznej (około 300 zł netto), 

 Zakupu i montażu instalacji, zgodnej z danymi zawartymi w deklaracji, o wielkości 

przystosowanej do zużycia energii elektrycznej/cieplnej wykorzystywanej w moim domu. 

Jestem świadomy pokrycia 100 % kosztów zakupu i montażu instalacji 

fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych, a następnie mogę otrzymać refundację – 

dofinansowanie w wysokości 65 % wartości instalacji, 

 W wyznaczonym przez beneficjenta terminie przystąpię do podpisania stosownej umowy. 

3. Oświadczam iż w przypadku braku otrzymania dofinansowania nie będę występował o roszczenia i 

zwrot poniesionych do tej pory kosztów. 

4. Oświadczam, iż w/w budynek jest technicznie przystosowany do przyjęcia instalacji oraz urządzeń 

związanych z ich funkcjonowaniem, a w momencie rozpoczęcia montażu instalacji budynek będzie 

oddany do użytku zgodnie z obowiązującym prawem. 

Powyższa deklaracja ma charakter sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania 

dofinansowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby 

realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 

2016 r. poz. 922 ze zm.). 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 

ustawą z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że pod wskazanym adresem gdzie zostanie zainstalowana instalacja 

OZE.  Zobowiązuję się do wykorzystywania uzyskanej energii elektrycznej lub/i ciepłej wody jedynie 

na potrzeby własne to jest do prywatnych celów socjalno-bytowych jako osoba fizyczna. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez administratora 

danych tj. Gminę Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo. Dane osobowe podaję dobrowolnie i 

oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

podanych danych i prawie ich poprawiania. 

 

Data: ……………….………     ……………………………………….………………………  

(czytelny/-e  podpis/-y)  



Klauzula informacyjna RODO 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 

16-404 Jeleniewo. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań samorządu na podstawie 

szczególnych przepisów prawa.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych tj. Pana/Pani zgody w celu przygotowania wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych z 

zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleca 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np.: 

wykonawcy projektu). 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na 

podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo 

do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 

uczestnictwo w projekcie. 

 

 

Wyrażam \ Nie wyrażam* zgodę(-y) na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych. 

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z 

treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz przysługujących mi prawach. 

 

Data: ……….………………     ……………………………………….………………………  

(czytelny/-e  podpis/-y)  

 

 (*) – niepotrzebne skreślić   

 

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

