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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

Ja, niżej podpisany/a1 

 

1. Anna Kowalska 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w Tychy, 43-100, Energetyczna 99, 99/1522 
 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ARA 099 999 

wydanym przez Prezydenta Miasta Tychy  

PESEL 88991101234 nr telefonu 888-888-888 

adres e-mail tychy@niskaemisja.pl 

2. Marek Kowalski 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w Tychy, 43-100, Energetyczna 99, 99/1522 
 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ARA 011 111 

wydanym przez Prezydenta Miasta Tychy  

PESEL 86991101234    nr telefonu 888-888-888 

adres e-mail tychy@niskaemisja.pl 

 
będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) deklaruję 

niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych 

źródeł energii, tj. 

Lp. Rodzaj instalacji Przy wybranej, preferowanej 
instalacji proszę wstawić „x” 

1. Instalacja fotowoltaiczna  

2. Instalacja solarna (kolektorów słonecznych)  

3. Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  

4. Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz  c.w.u. x 

5. Kocioł na biomasę (pellet)  

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym w Tychach, przy ulicy Energetyczna 99, na działce nr 

99/1522, do którego posiadam tytuł prawny – prawo własności, współwłasności lub inne udokumentowane 

prawo do dysponowania nieruchomością* (jakie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o numerze księgi wieczystej KA1T/12345678/1 (proszę o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego 

tytuł prawny - odpis z księgi wieczystej lub akt własności, umowa) 

lub 

                                                             
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
*niepotrzebne skreślić 
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w budynku mieszkalnym, częściowo przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej2, położonym 

przy ulicy …………………………………., na działce nr ……………………, do którego posiadam tytuł prawny – prawo 

własności, współwłasności lub inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością* (jakie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………o numerze 

księgi wieczystej ………………….. (proszę o dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny - odpis 

z księgi wieczystej lub akt własności, umowa) 

  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy,                         

a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na 

poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 

Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej. 

2. W budynku mieszkalnym mieszka 5 osób. 

3. W budynku mieszkalnym od daty podpisania Umowy o powierzeniu grantu mieszkać będzie  5 osób. 

4. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje 

wykorzystujące OZE (jakie?)…………………………………………………………………………………………………... 

5. Pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do czasu ich częściowej refundacji. 

6. Wybiorę Wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu badaniu rynku i procedury 

ofertowej. 

7. Podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości do 100% 

kosztów kwalifikowalnych. Ewentualne koszty niekwalifikowane będą stanowiły mój wkład własny. 

8. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 31 maja 2022 roku. 

9. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Operatora Projektu wniosek o płatność wraz 

z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie naboru i realizacji projektu. 

10. W przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia 

wprowadzenie energii do sieci).  

11. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam/posiadam* jakichkolwiek 

zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tychy z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Miasta Tychy. Wymóg braku 

zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do 

projektu. 

12. Oświadczam, że koszt opracowania projektu koncepcyjno – technicznego oraz uproszczonego audytu 

energetycznego (jeżeli dotyczy) pokryję ze środków własnych i we własnym zakresie. 

13. Oświadczam, że energia wyprodukowana ze źródeł OZE zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby 

socjalno-bytowe. 

14. Oświadczam, że część powierzchni budynku wydzielona jest na prowadzenie działalności gospodarczej,  

ale na potrzeby prowadzonej działalności zamontowany został osobny licznik objęty osobną umową 

z dostawcą energii, umożliwiający dokładne rozdzielenie mediów (energii elektrycznej, ciepłej wody)  

                                                             
2 Jeżeli w budynku została zarejestrowana działalność gospodarcza, która nie jest w nim faktycznie wykonywana i w ramach tej 

dzielności  nie są rozliczane media (w tym mi.in. energia elektryczna, ciepło) to budynek jest uznawany w całości za mieszkalny. 
Energia cieplna i elektryczna wytworzona z mikroinstalacji OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne 
potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, agroturystyki oraz 
działalności gospodarczej. 
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na cele socjalno–bytowe i cele prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy – oświadczenie 

dotyczy tylko i wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą). 

15. Oświadczam, iż w budynku jest zarejestrowana działalność gospodarcza, ale nie są rozliczane media 

(w tym m.in. energia elektryczna, ciepło) na cele prowadzenia tej działalności (jeżeli dotyczy – 

oświadczenie dotyczy tylko i wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą). 

Projekt jest realizowany przez Miasto Tychy (ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – 

konkurs w formule grantowej oraz ze środków z budżetowych Miasta Tychy).   

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przeze mnie wszystkich warunków realizacji Projektu, 

Projekt nie będzie realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Gminy Miasta 

Tychy.  

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 

lit. a), b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1, z póź. Zm. 4) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego 

prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Grantodawcę, Wykonawcę jak 

również IOK. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jest 

możliwy udział w projekcie. 

Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki: 

Lp. Rodzaj dokumentu Proszę wstawić znak „x” przy 
dołączonym dokumencie 

1. Ankieta dotycząca instalacji OZE – załącznik nr 3 do Regulaminu x 

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 
(odpis z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące do momentu 
złożenia dokumentów zgłoszeniowych lub akt własności, umowa) 

x 

3. Projekt koncepcyjno – techniczny. x 

4. Uproszczony audyt energetyczny. x 

5. Oświadczenie dotyczące niewykorzystywania energii produkowanej  
z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej (jeżeli 
dotyczy) – załącznik nr 4 do Regulaminu 

x 

6. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie 
budowy (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5 do Regulaminu. 

 

7. Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu 
wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6 do 
Regulaminu.  

 

 

Tychy, 26.10.2021 r 

          ...........................................................                1 ……………………………………………2……………………………………….         
                       (data, miejscowość)     (czytelny podpis) 

                             
*niepotrzebne skreślić  
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ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI OZE 
 

I. Dane uczestnika projektu; adres lokalizacji inwestycji 

Imię Anna, Marek 

Nazwisko Kowalska, Kowalski 

Nr telefonu 888-888-888 

Kod pocztowy, miejscowość Tychy, 43-100, 

Ulica, nr domu Energetyczna 99 

 

II. Dane dotyczące budynku  

Budynek a) istniejący,  

b) w budowie, planowany rok oddania budynku do użytku 
………………………  

Rodzaj budynku mieszkalnego  
(właściwe podkreślić) 

Wolnostojący, bliźniak, zabudowa szeregowa 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji prowadzona 
jest lub zarejestrowana jest działalność 
gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza 

a) Tak                           b) Nie 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii elektrycznej? 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii cieplnej? 

a) Tak                           b) Nie 

a) Tak                           b) Nie 

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem 
konserwatora zabytków 

a) Tak                           b) Nie 

Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć x wybraną instalację 

W wypadku wyboru większej liczby instalacji należy 
wskazać instalację  preferowaną poprzez  zaznaczenie 
nr 1.  

W trakcie przygotowywania Projektu może bowiem 
okazać się, iż nie wystarczy środków na realizację 
większej ilości instalacji w danym gospodarstwie 
domowym. 

 Instalacja fotowoltaiczna, 

 Instalacja solarna (Kolektory słoneczne), 

 Pompa ciepła do c.w.u, 

 Pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u., 

 Kocioł na biomasę (pellet) 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 
miesięcy 

3500 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy 150 m3 

Liczba osób stale zamieszkałych w budynku 5 

 

III. Dane dotyczące montażu instalacji OZE 

a) Instalacja fotowoltaiczna 

Proponowane miejsce montażu paneli PV a) dach budynku mieszkalnego,  
b) elewacja budynku mieszkalnego,  
c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  
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d) dach garażu/budynku wolnostojącego, 
e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  
f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,  
g) grunt 

Proponowane miejsce montażu inwertera Kotłownia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze, inne 
……………………………….. 

Instalacja wewnątrz budynku a) Jednofazowa             b) Dwufazowa              c) Trójfazowa 

Preferowana instalacja fotowoltaiczna a) Jednofazowa              b) Dwufazowa              c) Trójfazowa 

b) Instalacja solarna (kolektory słoneczne) 

Proponowane miejsce montażu kolektorów 
słonecznych 

a) dach budynku mieszkalnego,  

b) elewacja budynku mieszkalnego, 

c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

d) dach garażu/budynku wolnostojącego, 

e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,  

g) grunt 

Proponowane miejsce montażu zbiornika Kotłownia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze, inne 
……………………………….. 

Sposób przygotowania c.w.u. a) Gaz                            e) Miał 

b) Olej                           f) Energia Elektryczna 

c) Węgiel                      g) Inne …………………… 

d) Ekogroszek 

c) Powietrzna pompa ciepła c.w.u.  

Proponowane miejsce montażu pompy Kotłownia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze, inne 
……………………………….. 

Sposób przygotowania c.w.u. a) Gaz                            e) Miał 

b) Olej                           f) Energia Elektryczna 

c) Węgiel                      g) Inne…………………… 

d) Ekogroszek 

d) Powietrzna pompa ciepła c.o. + c.w.u.   
e) Kocioł na biomasę (pellet) 

Czy Wnioskodawca dysponuje dokumentem 
określającym zapotrzebowanie budynku w ciepło 
(audyt energetyczny). 

a) Tak                           b) Nie 

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej a) Gaz                            e) Miał 

b) Olej                           f) Energia Elektryczna 

c) Węgiel                      g) Inne…………………… 

d) Ekogroszek 
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Proponowane miejsce montażu kotła na biomasę / 
zasobnika pompy ciepła 

a) Kotłownia 

b) Piwnica 

c) Inne……………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), b) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póź. Zm. 4) wyłącznie dla potrzeb 

realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez 

Grantodawcę jak również IOK. Zostałem poinformowany, że przysługuję mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jest możliwy udział  

w projekcie. 

 

 

 

 

Tychy,  26 .10.2021 r .  

          ………………………………..                                                         ……………………………………………………………….  

Data                         Podpis  
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Tychy, dnia 26.10.2021 r. 
 

Oświadczenie 
 

dotyczące niewykorzystywania energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej 
 

Ja, niżej podpisany/a  

1. Anna Kowalska 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w Tychy, 43-100, Energetyczna 99, 99/1522 
 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ARA 099 999 

wydanym przez Prezydenta Miasta Tychy 

PESEL 88991101234   nr telefonu 888-888-888  

adres e-mail tychy@niskaemisja.pl 

2. Marek Kowslaki 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w Tychy, 43-100, Energetyczna 99, 99/1522 
 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ARA 011 111 

wydanym przez Prezydenta Miasta Tychy  

PESEL 86991101234   nr telefonu 888-888-888 

adres e-mail tychy@niskaemisja.pl 

w związku ze złożeniem Deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości 

powietrza w Tychach” realizowanego przez Gminę Miasta Tychy ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – 

konkurs w formule grantowej, niniejszym oświadczam, że energia wyprodukowana przez mikroinstalację OZE będzie 

wykorzystywana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe w moim gospodarstwie domowym. 

Energia wyprodukowana przez mikroinstalację OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej  

w budynku zlokalizowany pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………................................................................................... 

(nr działki: …………………….; miejscowość/osiedle/dzielnica: ………………………………..……………..…………), którego jestem 

właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością* i w którym 

prowadzę działalność gospodarczą. 

 

 

1……………..……………….….……2………………………………….. 

Podpis/-y



 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

PROJEKT KONCEPCYJNO 
TECHNICZNY 



 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY 


