
Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów                                                                                

z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno 

….., dnia ……….……  2017r. 

 

DEKLARACJA 

dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji pompy ciepła cwu 
 

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

zamieszkały/a   w ………………………………………..…………….………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr 

…………..........……… wydanym przez …………........…………………………………..,  PESEL …………………………………… deklaruję 

chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji pompy ciepła cwu  w budynku mieszkalnym stanowiącym moją 

własność i położonym na działce o nr ewid. …………....................................… obręb …………............. w miejscowości 

……………………………………………  

Oświadczam, iż budynek, na którym planowany jest montaż pompy ciepła do cwu jest moją własnością   na podstawie aktu własności 

ziemi/ księgi wieczystej/ postanowienia Sądu/ innego dokumentu*,                                                                                                                                                                   

tj. …………………………………………………………………………………………………………………..……………...... 

Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim do dnia 31.12.2023 r. w sposób umożliwiający montaż   i  użytkowanie instalacji pompy 

ciepła służącej do podgrzewania wody użytkowej. 

 

Oświadczam, iż w budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji pompy ciepła do cwu jest/nie jest* prowadzona działalność 

gospodarcza/agroturystyka*.  

 

Wyrażam zgodę na realizację projektu w zakresie montażu instalacji pompy ciepła do cwu w mojej nieruchomości przez wykonawcę 

wybranego przez Gminę Imielno. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez pięć lat po wykonaniu zadania instalacja będzie własnością 

Gminy Imielno, a po zakończeniu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony. 

 

Realizację zadania planuje się w 2018 roku. Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze fakt, iż szacunkowy orientacyjny koszt instalacji pompy ciepła do cwu montowanej na 

mojej posesji wyniesie około  ................................ zł. netto deklaruję partycypację w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i 

montażu instalacji pompy ciepła do cwu wraz z kompletnym osprzętem w budynku mieszkalnym w wysokości ok. ................................. zł. 

Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po procedurze 

przetargowej na wybór Wykonawcy Projektu. 

 

Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany/a będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej z Gminą Imielno 

dotyczącej użyczenia nieruchomości w celu montażu instalacji pompy ciepła do cwu  oraz umowy określającej wysokość partycypacji w 

kosztach montażu tej instalacji oraz innych obowiązków Stron. 

 

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby zastępującej mnie w realizacji 

zadania. 

Wyrażam wolę realizacji projektu i deklaruje wpłatę w wysokości 300,00 zł w terminie do 08 września 2017 r.  

na konto Gminy Imielno Nr 40 8490 0007 0001 0100 0143 0017 

 

 

……………………………………...……………………………… 

                                                                                                                                                            (data i podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Imielno moich danych osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 na potrzeby 

realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

Załączniki: 

1) ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji pompy ciepła cwu, 
 

 

 

 

 



 

Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji 

pompy ciepła cwu, 

 
………………………………………………………………………………………….                       Data: ………………………………….. 
Imię i Nazwisko 

 
………………………………………………………………………………………….. 
miejsce wykonywania instalacji (dokładny adres nieruchomości): 

 

1. Ilość osób zamieszkujących budynek  

  

2. Ilość łazienek w budynku  

  

3. Punkty poboru ciepłej wody (wpisać ilość): 

Umywalka Szt. 

Wanna standard Szt. 

Wanna duża (250-300l) Szt. 

Natrysk Szt. 

Zlewozmywak Szt. 

4. Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody – zima (właściwe zaznaczyć): 

□ Bojler elektryczny 

□ Kocioł węglowy 

□ Kocioł gazowy (gaz ziemny) 

□ Kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik) 

□ Kocioł olejowy 

□ Kolektory słoneczne 

5. Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody – wiosna, lato, jesień (właściwe zaznaczyć): 

□ Bojler elektryczny 

□ Kocioł węglowy 

□ Kocioł gazowy (gaz ziemny) 

□ Kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik) 

□ Kocioł olejowy 

□ Kolektory słoneczne 

6. Sugerowane miejsce montażu pompy: (kotłownia, techniczne, inne): 

 
 

7. Powierzchnia pomieszczenia montażu (m²)  

 

8. Wysokość pomieszczenia montażu (cm)  

 

9. Szerokość drzwi (w celu wniesienia urządzenia) (cm)  

 

10. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego (m²) 

 
 

11.  Uwagi: 

 
 
 

 

..……………………………………………………………….. 

Podpis Właściciela/ Użytkownika budynku 

 


