Instrukcja wype niania deklaracji

1. Deklaracj uzupe nia w ciciel nieruchomo ci (w ciciel budynku mieszkalnego, budynku
gospodarczego, gruntu, na którym ma by zainstalowana instalacja). W przypadku
wspó asno ci nale y poda dane wszystkich wspó
cicieli. Deklaracj podpisuj wszyscy
ciciele.

2. Zadeklarowanie instalacji któr s Pa stwo zainteresowani. Mo na zaznaczy :
a. Fotowoltaiczna
b. Kolektorów s onecznych
c.

Fotowoltaicznej i kolektorów s onecznych

Jestem zainteresowany/a inwestycj polegaj
instalacji)
fotowoltaicznej
(energia elektryczna)

na budowie instalacji (mo liwo

wyboru kilku

kolektorów s onecznych
(energia cieplna na ciep wod u ytkow )

Do deklaracji nale y za czy mapk ewidencyjn . Mapka, któr nale y do czy do deklaracji
powinna pokazywa numer dzia ki, na której znajduj si nieruchomo ci i budynki. Mo na
tak mapk wydrukowa z portalu: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp1
lub http://latowicz.e-mapa.net/

Prosimy o do czenie zdj cia powierzchni, gdzie ma by zainstalowana instalacja (zdj cie
budynku z wyeksponowanym dachem od strony po udniowej lub zdj cie elewacji) Mile
widziane podanie wymiarów budynku, dachu.
3. Wskazanie dwóch mo liwych lokalizacji instalacji. Nale y w tabeli wpisa mo liwe lokalizacje
instalacji (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt) w kolumnie o nazwie „obiekt A" i
„Obiekt B". Na przyk ad w kolumnie „Obiekt A" we wskazane miejsce wpisa „Budynek
mieszkalny" ,a w kolumnie „Obiekt B" wpisa „Grunt" lub „Budynek gospodarczy".
I.

Charakterystyka obiektów budowlanych wchodz cych w sk ad
gospodarstwa domowego
Wyszczególnienie

Obiekt A

Obiekt B

4. Podanie numeru dzia ek na której znajduj si nieruchomo ci. Je eli obiekt le y na wi cej ni
jednej dzia ce nale y poda wszystkie numery dzia ek, na których po ony jest obiekt.
W tabele nale y równie wpisa adres lokalizacji nieruchomo ci.
Numer dzia ki/-ek (na której
mie ci si obiekt)
Adres nieruchomo ci

5. Nale y poda rok budowy obiektu oraz wskaza czy w ciciele uzupe nieni na pierwszej stronie
deklaracji maj tytu prawny do obiektu jak równie wskaza czy budynki maj powy ej czy
poni ej 300 m2 - informacja o powierzchni b dzie weryfikowana.
Rok budowy
Posiadany tytu prawny do obiektu (1)

tak / nie *

tak / nie *

Powierzchnia u ytkowa budynku
poni ej 300 m2 (2)

tak / nie *

tak / nie *

6. Dla instalacji kolektorów s onecznych oraz fotowoltaicznej nale y wskaza powierzchni na
obiekcie do zainstalowania instalacji. Je eli powierzchni jest dach, na którym ma by
zainstalowana instalacja fotowoltaiczna lub kolektorów s onecznych, to powinien by
skierowany na po udnie z dopuszczalnym odchyleniem od po udnia o 2O0 (nie myli ze spadem
dachu) na wschód lub na zachód. W przypadku wi kszych odchyle nale y wskaza , lokalizacj
(w pozycji Obiekt B) dogodniejsz , b
wskaza czy jest mo liwo zainstalowania instalacji na
gruncie. Rekomendowanym miejscem instalacji kolektorów s onecznych jest dom mieszkalny.
Instalacj fotowoltaiczn mo na zamontowa na domu mieszkalnym, budynku gospodarczym,
na gruncie. Podaj c powierzchni na dachu spadowym lub p askim podajemy tak cz
dachu
stanowi
zwart powierzchni bez przeszkód w postaci: okien, kominów itp. W przypadku
monta u instalacji na dachach nale y poda rodzaj pokrycia dachowego (eternit, blacha, itd.).
W przypadku monta u instalacji fotowoltaicznych na elewacji, prosimy pami ta , i w takich
miejscach potrzeba dwa razy wi cej miejsca na 1 kW (potrzeba 12 m2 a nie 6 m2). Miejsca,
gdzie b dzie instalacja (dach, grunt) nie powinny w ci gu dnia by zacieniane przez obiekty
(drzewa, budynki). W przypadku instalacji na elewacji oraz w przypadku gdy W ciciel
nieruchomo ci nie jest pewien czy si uda j zlokalizowa na obiekcie, prosimy o do czenie
zdj cia wydrukowanego (czarnobia e jest wystarczaj ce) nieruchomo ci od strony po udniowej
(dachu lub elewacji) lub przes anie zdj cia na adres e-mail: g-socko@gmina-latowicz.pl z
podaniem nr dzia ki oraz danych osoby zainteresowanej.
Powierzchnia po udniowej
ekspozycji dachu na instalacj
wykorzystuj
energi s
ca w
[m2]

Lub
Elewacji (gdy nie ma miejsca na
dachu)
Rodzaj pokrycia dachowego(3]

7. W przypadku wnioskowania o instalacj kolektorów s onecznych nale y poda ilo osób
zamieszkuj cych dom mieszkalny na sta e. W przypadku, gdy cze rodziny (np. studiuj cy
poza miejscem zamieszkania cz onkowie rodziny) przebywa w obiekcie tymczasowo nale y
nie wlicza tych osób.
Rodzaj pokrycia dachowego (3)
Liczba osób

Rodzaj ogrzewania

8. Nale y wskaza w jaki sposób jest wytwarzana ciep a woda u ytkowa (woda ciep a w bateriach
umywalkowych) dla potrzeb wyliczenia efektu ekologicznego. W przypadku korzystania w
zimie z kot owni a latem z bojlera elektrycznego mo na zaznaczy dwie opcje.
Rodzaj ogrzewania
Kocio - drewno/w giel
Kocio gazowy
Kocio olejowy
Kocio na pelet
Instalacja solaraa c.w.u.
Bojler elektryczny c.w.u.
Inny, wskaza jaki.....................................................

tak / nie •
tak / nie *
tak / nie *
tak / nie •
tak / nie *
tak / nie •

tak / nie *
tak / nie *
tak / nie *
tak / nie *
tak / nie *
tak / nie *

9. Nale y wskaza sytuacj jaka wyst puje u Pa stwa
Czy pod jeden licznik jest przy czony*:
a)

Budynek/-ki mieszkalne bez dzia alno ci gospodarczej lub rolnej

b)

Budynek mieszkalny i dzia alno

*-w

gospodarcza lub rolna.

ciwe zaznaczy

10. Nale y wskaza urz dzenia wykorzystywane w budynku mieszkalnym tylko i wy cznie. Osoby
posiadaj ce gospodarstwo rolne, dzia alno gospodarcz dzia aj ce pod jednym wspólnym
licznikiem z budynkiem mieszkalnym, musz t cz
obowi zkowo wype ni .
II.

Wykaz energoch onnych urz dze elektrycznych w gospodarstwie domowym

Rodzaj urz dzenia
Lodówka

Szt.

Moc w [kW]

Rodzaj urz dzenia
elazko

Zamra alka

Odkurzacz

Pralka

Hydrofor

Zmywarka

Czajnik elektryczny

Kuchenka elektryczna

Grzejnik elektryczny

Szt.

Moc w [kW]

11. Nale y poda zu ycie energii elektrycznej w rozbiciu na okresy wskazane na fakturze
(jednomiesi czne, dwumiesi czne lub pó roczne - tak jak otrzymywane s faktury) lub poda
sumaryczne zu ycie na energi elektryczn w pozycji „Razem w roku".
a. W przypadku osób maj cych jeden licznik na potrzeby tylko i wy cznie domu
mieszkalnego , nale y odczyta zu ycie energi elektrycznej z faktury (przyk ad
poni ej).
b. W przypadku osób posiadaj cych jeden licznik dla potrzeb gospodarstwa rolnego i
domu mieszkalnego , nale y poda zsumowane zu ycie energii elektrycznej za ca y
rok kalendarzowy.
W przypadku zagubienia faktur zawsze mo na zadzwoni do Zak adu energetycznego podaj c
swoje dane i zapyta o roczne zu ycie energii elektrycznej.
W pozycji pod tabel „Moc umowna (przy czeniowa) .................. kW" nale y poda moc
przy czeniow dla obiektu. Informacj mo na znale
w umowie przy czeniowej z
Zak adem Energetycznym. Obok mocy przy czeniowej nale y wpisa taryf jak Pa stwo
posiadacie np. G11, G12, C11, C12, C21, C22.
III.

Zu ycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za energi
- 2015 r.

Wyszczególnienie

Zu ycie w okresach rozliczeniowych w 2015 r.
Zu ycie rzeczywiste [kWh]
Zu ycie szacowane [kWh]

Stycze
Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec
Lipie:
Sierpie
Wrzesie
Pa dziernik
Listopad
Grudzie

Razem w roku

Moc umowna (przy czeniowa): ..............................kW,

12. Nale y zaznaczy odpowiednie miejsca w deklaracji oraz podpisa - podpisuj W
nieruchomo ci.

ciciele

Chc wzi udzia i skorzysta z dofinansowania instalacji
OZE, co wi e si m.in. z posiadaniem w asnego wk adu
finansowego.
TAK

NIE

wiadczenie:
wiadczam/-y, i jestem/jeste my w
pod

cirielem/-ami nieruchomo ci zlokalizowanej

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 pó n. zm.) wyra am zgod
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie celu uzyskania
dofinansowania na budow 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 pó n. zm.) informuje si , e:
1. Administratorem Pa stwa danych osobowych jest Gmina .........
2. Pa stwa dane osobowe przetwarzane b
w celu uzyskania
dofinansowania na budow mikroinstalacji prosumenckich.
3. Posiadaj Pa stwo prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania.

