
 

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

 

 
KOCIOŁ NA BIOMASĘ – DEKLARACJA 

uczestnictwa w projekcie dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
 

Ja, niżej podpisany/a ………………………........………………………..….……………………. 

zamieszkały/a w miejscowości ………………………………………….......………………….… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr …….............…..…..……….. wydanym przez 

………………………………………………..…….., nr PESEL ………………………………… 

deklaruję uczestnictwo w projekcie pt: „…………………………………….” planowanym do realizacji przez Gminę 

Krzykosy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-

2020. 

 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub  zatajenie  prawdy  niniejszym  oświadczam,  że jestem 

właścicielem / współwłaścicielem* nieruchomości położonej w miejscowości ………………………… nr 

ewidencyjny działki: ............................ obręb: ....................... dla której prowadzona jest Księga 

Wieczysta nr: ...................... w Sądzie Rejonowym 

w .............................................. . 

2. Deklaruję przystąpienie do projektu i to, że pokryję minimum 15 % kosztów całkowitych jako 

wkład własny projektu (w części realizacji projektu na nieruchomości, której jestem właścicielem 

/ współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym). 

3. Oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie polegającym na zakupie i 

montażu w budynku mieszkalnym instalacji kotła na biomasę. 

4. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  poziom  wkładu  własnego może  ulec  zwiększeniu  na  etapie  

opracowania  wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. 

5. 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. 

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

 

Data wpływu: …………………... 



 

   

 

 konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości 

uniemożliwi instalację urządzenia, 

 kryteria formalne określone przez Instytucję organizującą konkurs (Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) wyłączą moją nieruchomość/ osobę 

z możliwości dofinansowania, 

nie będę mógł wziąć udziału w programie. 

 

7.  Ponadto oświadczam, że:  

a. Liczba osób zamieszkałych stale w budynku mieszkalnym wynosi: ............... . 

b. W budynku nie jest prowadzona działalność: gospodarcza ani rolnicza, oraz że instalacja 

OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe.   

c. Adres budynku jest / nie jest* miejscem administracyjnej rejestracji działalności 

gospodarczej. 

d. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Krzykosy oraz wykonawcom dla 

celów projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

e. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Krzykosy 

niezwłocznie podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą 

posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

f. Wyrażę  zgodę  na  umieszczenie  i  utrzymywanie  na  powyższej  nieruchomości,  przez  

okres  co  najmniej  5  lat  po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji 

oraz umieszczonego oznaczenia o sfinansowaniu projektu ze środków   Europejskiego   

Funduszu   Rozwoju   Regionalnego   w   ramach   Regionalnego   Programu   

Operacyjnego  Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.  

g. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przygotowania oraz realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135 późn. zm.)  

 



 

   

 

 

ANKIETA DOT. UDZIAŁU W PROJEKCIE – KOCIOŁ NA BIOMASĘ 

 

Powierzchnia budynku (ogrzewana)  
Wysokość pomieszczeń (ogrzewana)  
Istniejący rodzaj źródła ciepła (kocioł stałopalny, z 
podajnikiem, na biomasę, gazowy, olejowy, węglowy) 

 

Rodzaj paliwa (drewno, węgiel, ekogroszek, miał, wiór, 
słoma, zboża, pestki, łupiny, olej, gaz) 

 

Moc istniejącego źródła ciepła (kW)  
Rodzaj komina (cegła, rura kwasówka, bloczek)  
Wysokość komina (m)  
Przekrój komina (cm x cm) lub średnica (cm)  
Rodzaj materiału z którego wykonano budynek (cegła, 
ytong, poroterm) 

 

Grubość ścian zewnętrznych (cm)  
Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm)  
Ocieplenie podłogi na gruncie, rodzaj i grubość (cm)  
Ocieplenie stropu/poddasza, rodzaj i grubość (cm)  
Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogówka, mieszane)  
Dodatkowe źródło ciepła (np. kominek, pompa ciepła)  
Liczba osób  w gospodarstwie korzystających z ciepłej 
wody 

 

Ilość łazienek  
Duża wanna (200-300 litrów) (TAK/NIE)  
Instalacja CWU i CO przystosowana do podłączenia 
pieca na biomasę (TAK/NIE) 

 

Czy w obiekcie jest już wykorzystywana 
instalacja z odnawialnych źródeł energii 

 Tak (jaka?) …………….…………………. 
 Nie 

Czy budynek jest objęty nadzorem 
konserwatora zabytków? 

 Tak  
 Nie 

 

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

uzyskania środków UE. 

 

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 

…………………………….. 
nr telefonu kontaktowego 

…………………………….. 
nr telefonu kontaktowego 

…………………………….. 
nr telefonu kontaktowego 

 


