………………….………………..
miejscowość i data
…………………………………………………………………….…
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej
do kontaktu
………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji
………………………………………………………………………..
Telefon oraz adres e-mail

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę
1. Lokalizacja wykonywania instalacji
(miejscowość, nr domu)

Miejscowość: …………………………..
Nr domu: ………………………………….

2. Numer działki
3. Dostęp do Internetu
4. Posiadany tytuł prawny do obiektu (np.
własność, dzierżawa)
5. Czy w budynku/lokalu jest
zarejestrowana działalność gospodarcza?
5a. Czy w budynku/lokalu prowadzona jest
działalność gospodarcza?
6. Jeżeli w budynku/lokalu prowadzona jest
działalność gospodarcza, czy ciepło ze
spalania biomasy w tym kotle będzie
wykorzystywane na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej?
7. Czy jest Pan / Pani rolnikiem (czy posiada
Pan / Pani łącznie co najmniej 1 ha
przeliczeniowy ziemi?)
8. Czy w przypadku, gdy jest Pan / Pani
rolnikiem, czy ciepło ze spalania biomasy w
tym kotle będzie wykorzystywane na
potrzeby prowadzenia działalności
rolniczej?
Jeżeli TAK, konieczne jest oszacowanie jaki
procent produkowanego ciepła w całości,
wykorzystywany jest na potrzeby
prowadzenia działalności rolniczej(w %)

TAK
NIE
Własność
Współwłasność
Dzierżawa
Inny (jaki?) ………………………………….
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

TAK
NIE

TAK
NIE
W przypadku zaznaczenia ”TAK” należy wpisać: ok. ………..……%
ciepła produkowanego w gospodarstwie domowym zużywam
na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej
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9. Powierzchnia ogrzewana obiektu (m )
10. Średnia wysokość ogrzewanych
pomieszczeń (m)
11. Moc istniejącego kotła (kW)
12. Rok budowy budynku lub rok remontu
budynku obejmującego docieplenie ścian,
wymianę okien.

Rok budowy …………………………….
Rok remontu ……………………………
Budynek w budowie: TAK / NIE

13. Grubość ścian zewnętrznych (cm)
14. Ocieplenie ścian
15. Ocieplenie podłogi na gruncie
16. Ocieplenie stropu/poddasza

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

17. Rodzaj ogrzewania (grzejniki,
podłogówka, mieszane)
18. Rodzaj komina (np. cegła, rura
kwasówka)
19. Przekrój komina (cmxcm) lub średnica
(cm)
20. Liczba osób zamieszkujących budynek
21. Czy w budynku jest wyodrębnione
pomieszczenie przeznaczone tylko i
wyłącznie na kotłownię?
22. Położenie kotłowni (węzła cieplnego)
np. piwnica, poziom parteru
2
23. Powierzchnia kotłowni (około m )
2
23a. Wolna powierzchnia w kotłowni (m )
24. Wysokość kotłowni (cm)
25. Instalacja elektryczna z uziemieniem w
kotłowni
26. Lokalizacja istniejącego zbiornika c.w.u.
(gdzie jest zamontowany bojler)
27. Szerokość drzwi (cm)

Przekrój …………………….
Średnica …………………….

TAK
NIE

TAK
NIE

do pomieszczenia, gdzie stoi zasobnik na c.w.u. …………………
do kotłowni ………………………………

28. Istniejące źródło ogrzewania obiektu:
kocioł węglowy
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł pelet
inne, jakie?.......................................
29. Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody:
w okresie wiosna-jesień
kocioł węglowy
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł pelet
bojler elektryczny
inne, jakie?.......................................

w okresie zimowym
kocioł węglowy
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł pelet
bojler elektryczny
inne, jakie?.......................................

30. Kocioł na biomasę wykorzystany zostanie do:
wyłącznie c.o.
31. Czy zamierza Pani/Pan połączyć kocioł do
zbiornika jako 2 źródło zasilania w c.w.u.?

c.o. oraz c.w.u.
TAK
NIE

2. Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kotła na biomasę
Ja niżej podpisany ……………………………..……………………….. deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania
kotła na biomasę planowanym do realizacji przez Gminę Biłgoraj w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
1

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem
nieruchomości położonej w …………….……..……..……………………….. (miejscowość) nr działki: ……………..……

2. Jestem świadomy, że w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie warunkiem niezbędnym jest
zawarcie przez wszystkich współwłaścicieli ww. nieruchomości m.in. umowy użyczenia z Gminą Biłgoraj,
przekazującej prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Biłgoraj dla celów
realizacji projektu. Powyższe prawo przekazywane jest na czas określony od dnia zawarcia umowy na okres
co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat
po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia (ologowania)
lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020
4. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: …………….
5. Przyjmuję do wiadomości, iż szacowany koszt urządzenia (urządzenie, montaż i przygotowanie
dokumentacji technicznej) kota na biomasę to około 15 000 złotych brutto. Zestaw wykorzystywany będzie
w budynku mieszkalnym. Deklaruję przystąpienie do programu i pokryję do 15% kosztów kwalifikowanych.
6. Jestem świadomy, że koszty podane w punkcie 5 są jedynie kosztami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w
wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na montaż instalacji.
7. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane
związane z niestandardowymi warunkami (np. druga wężownica w zasobniku, grzałka elektryczna,
nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania
modernizacji istniejących instalacji, wymiana wkładu kominowego itp.), które w całości poniosę.
8. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Biłgoraj oraz wykonawcom dla celów projektowych,
montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.
9. Upoważniam Gminę Biłgoraj do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej
w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem.
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Niewłaściwe skreślić

10. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Biłgoraj, niezwłocznie podpiszę
stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
11. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny obiektu uniemożliwi instalację
urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w programie.
12. Przyjmuję do wiadomości, iż kryterium uczestnictwa w programie będzie pozytywny wynik kontroli
wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania przez pracowników Urzędu Gminy lub
osób działających z upoważnienia Gminy. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane,
dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz oceny w trakcie
kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania.
13. Deklaruję dokonanie wpłaty na konto i w terminie wskazanym w umowie zawartej z Gminą Biłgoraj w
przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w deklaracji.
14. Zobowiązuję się, że w przypadku udziału w projekcie, w okresie 5 lat od jego zakończenia, jako paliwa do
produkcji ciepła będę używał tylko i wyłącznie biomasę.
15. Jestem świadomy, że do projektu kwalifikują się tylko budynki, które posiadają odrębne pomieszczenie z
przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię, a wolna powierzchnia w kotłowni wynosi nie mniej niż
5m2, natomiast wysokości kotłowni to minimum 2,2m (w przypadku budynków wzniesionych do końca
2002 roku – 1,9m).
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie
dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu.
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje
mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
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

