
DEKLARACJA 

przystąpienia do inwestycji polegających na budowie 

instalacji OZE  w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła 

energii OZE z RPO na lata 2014 - 2020 

 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………...………………………………………………………….................. 

Miejscowość ………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu ……..…   nr mieszkania ……..…    

kod poczt. …..…………………………..………  tel. ……………………………...   e-mail .……………….......................................... 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………...………………………………………………………..................... 

Miejscowość ………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu ……..…   nr mieszkania ……..… 

kod poczt. …..…………………………..………  tel. ……………………………...   e-mail .……………….......................................... 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………...………………………………………………………................. 

Miejscowość ………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu ……..…   nr mieszkania ……..…    

kod poczt. …..…………………………..………  tel. ……………………………...   e-mail .……………….......................................... 

Jestem zainteresowany/a inwestycją polegającą na budowie instalacji (możliwość 

wyboru kilku instalacji): 

 

□ fotowoltaicznej 
□ kolektorów 

słonecznych 
 

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

 

 

Prosimy dołączyć mapkę ewidencyjną pokazującą budynki na terenie gospodarstwa oraz 

zaznaczyć obiekt/miejsce preferowane do montażu instalacji. Wskazane jest dołączenie 

zdjęcia/zdjęć południowej strony budynku.  

 

Adnotacje urzędowe:  

Nr ankiety: ........................  

Zweryfikował pod względem formalnym: ............................................... 

 



I. Charakterystyka obiektów budowlanych wchodzących w skład 

gospodarstwa domowego 

Wyszczególnienie Budynek Mieszkalny 
Budynek inny niż 

mieszkalny 

Numer działki/-ek (na której mieści 
się obiekt) 

  

Adres nieruchomości   

Rok budowy (dla obiektów w budowie 
rok oddania do użytkowania) 

  

Posiadany tytuł prawny do obiektu (1) tak / nie * tak / nie * 

Powierzchnia użytkowa budynku 
poniżej 300 m2 (2) 

tak / nie * tak / nie * 

Liczba osób   

Powierzchnia południowej 
ekspozycji dachu dla instalacji 

wykorzystującej energię słońca w 
[m2] 

  

Rodzaj pokrycia dachowego(3)   

W przypadku braku połaci dachowej o ekspozycji południowej lub braku miejsca na niej 
wyrażam zgodę na : 

Montaż na południowej elewacji 

Powierzchnia tej elewacji w [m2]  

tak / nie * 

……………[m2] 

tak / nie * 

……………[m2] 

Montaż paneli fotowoltaicznych na 
gruncie (nie dotyczy kolektorów 

słonecznych) 

tak / nie * tak / nie * 

Rodzaj ogrzewania 

Kocioł/piec – drewno/węgiel tak / nie * tak / nie * 

Kocioł/piec gazowy tak / nie * tak / nie * 

Kocioł/piec olejowy tak / nie * tak / nie * 

Kocioł/piec na pelet tak / nie * tak / nie * 

Ogrzewanie elektryczne tak / nie * tak / nie * 

Instalacja solarna c.w.u. tak / nie * tak / nie * 

Bojler elektryczny c.w.u. tak / nie * tak / nie * 

Inny, wskazać jaki ………………………………. 

* - właściwe zaznaczyć 

(1) tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji 

do sieci (najczęściej spotykanymi tytułami do władania nieruchomością są: prawo własności, prawo 

użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem, lub samoistne posiadanie); 

(2) montaż instalacji na budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony 

stawką podatku VAT w wysokości 23%, zaś na budynkach o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2 

będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powierzchnia użytkowa budynku będzie 

weryfikowana przez Urząd Gminy; 

(3) rodzaju pokrycia dachowego - eternit, blacha, itp... 



Wypełniają osoby zainteresowane panelami fotowoltaicznymi: 

Czy pod jeden licznik jest przyłączony*: 

a) Budynek/-ki mieszkalne bez działalności gospodarczej lub rolnej 

b) Budynek mieszkalny i działalność gospodarcza lub rolna. 

* - właściwe zaznaczyć 

II. Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym  

Rodzaj urządzenia Szt. Rodzaj urządzenia Szt. 

Lodówka  Żelazko  
 

Zamrażalka   Odkurzacz  
 

Pralka   Hydrofor  
 

Zmywarka   Czajnik elektryczny  
 

Kuchenka elektryczna   Grzejnik elektryczny  
 

Kuchenka mikrofalowa   Suma żarówek  
 

Piekarnik elektryczny    
 

Prodiż    
 

Okap kuchenny    
 

Podgrzewacz wody (np. bojler)    
 

III. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie 

rachunków za energię - 2015 r. 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego*. Proszę dołączyć kopie 
faktur. 

…………………………… kWh/a 
 
Moc umowna (przyłączeniowa)*: .................... kW.  

 

*Wartości te są NIEZBĘDNE do doboru instalacji fotowoltaicznej 



 

Chcę wziąć udział i skorzystać z dofinansowania instalacji OZE, co wiąże się 
m.in. z posiadaniem własnego wkładu finansowego. 

 

□ TAK                 □ NIE    

 

Oświadczenie:  

Oświadczam/-y, iż jestem/jesteśmy właścicielem/-ami nieruchomości zlokalizowanej pod  

adresem …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ankiecie celu uzyskania dofinansowania na budowę mikroinstalacji 
prosumenckich.  

 

 

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

(czytelny/-e  podpis/-y)  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ojrzeń.  

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę 
mikroinstalacji  prosumenckich.  
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 


