
 

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych 
 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: 

Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 

Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 

 

 

Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Numer telefonu:  

e-mail:  

 

Planowany montaż instalacji w ramach projektu (proszę zaznaczyć właściwą opcję): 

 

Pompa ciepła c. o.  

Instalacja fotowoltaiczna  
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PROTOKÓŁ WERYFIKACJI POMPY CIEPŁA (PC) 

 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości ....................................................................................... 

Adres/nr działki na której zlokalizowany jest budynek ..................................................................... 

Powierzchnia ogrzewana budynku ...................... m²     Moc istniejącego kotła ......................... kW 

Liczba osób na stałe przebywająca w budynku .................     Roczne zużycie wody ..................... m³ 

Budynek po termomodernizacji?        ☐    TAK                   ☐  NIE 

Ilość i rodzaj zużywanego rocznie paliwa  ☐ DREWNO ........ m³  ☐ WĘGIEL ....... t    ☐ GAZ ..... m³                                                           

      ☐   INNE ........................................................................... 

Istniejące źródło ciepła dla podgrzania CWU (rodzaj kotła) .............................................................. 

Istniejące źródło ciepła CO (rodzaj kotła) ...................................................................... 

Rodzaj instalacji kotłowej CO (instalacja centralnego ogrzewania) 

☐   Otwarta przelewowa wymuszona pompa CO                         ☐    Otwarta przelewowa bez pompy 

☐   Zamknięta ciśnieniowa wymuszona pompą CO                     ☐   Zamknięta ciśnieniowa bez pompy 

        RZUT POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZNAJDOWAĆ MIAŁABY SIĘ POMPA CIEPŁA 

 

 

RODZAJ POMPY CIEPŁA:    

 ☐    KOMPAKTOWA (zabudowa zwarta)        ☐    ROZDZIELNA (osobno pompa i zasobnik) 

Wysokość pomieszczenia przewidywanego na montaż pompy ciepła ............................................. 

 

 

       Data……/…../2022                                                        ……………………………………………… 

                                                                                                                       Podpis Beneficjenta 
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………………….……………….. 

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

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej 

Lokalizacja wykonywania instalacji 
(miejscowość, nr domu) 

 

Numer działki (jeśli znane)  

Dostęp do Internetu w miejscu 
instalacji (łącza: bezprzewodowe, 
przewodowe; prędkość jeśli znana) 

 

Posiadany tytuł prawny do obiektu 
(np. własność, dzierżawa)  

 

Czy w budynku/lokalu prowadzona 
jest działalność gospodarcza? 
(TAK/NIE) 

 

Liczba osób zamieszkujących budynek  

 

Jeśli umiejscowienie paneli na działce proszę o podanie odległości od domu i szacunkową długość kabli do 
budynku (m) 
 
 
 
 
 

Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku proszę o podanie poniższych danych: 

 
 

Rok budowy domu  

Czy są zamontowane kolektory słoneczne  

Rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, 
dwuspadowy, kopertowy) 

 

Pokrycie dachu (gont, papa, eternit, 
blacha, inne) 

 

Wymiary wolnej powierzchni dachu 
skierowanej na południe (m

2
) 

 

 

Umiejscowienie licznika energii 
(ogrodzenie, ściana domu, wewnątrz 
domu) 

 

Moc umowna (przyłączeniowa) [kW] 
(występuje w fakturach za energię pod 
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pozycją „moc umowna” lub w pozycji 

„ilość” przy opłacie sieciowej stałej lub 
opłacie przejściowej) 

Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh)  

Zabezpieczenia przedlicznikowe [A]  

Instalacja jednofazowa czy trójfazowa?  

Instalacja wewnętrzna (dwuprzewodowa 
czy trójprzewodowa) ? 

 

Ochrona przepięciowa, zabezpieczenia 
(uziemienie, zerowanie) 

 

Instalacja odgromowa (TAK/NIE)  

Preferowana trasa prowadzenia 
przewodów zasilających (połączenie 
paneli z inwerterem - po elewacji, 
wewnątrz budynku, kanał wentylacyjny) 

 

Szacunkowa długość  przewodów 
służących połączeniu zestawu paneli z 
pozostałą częścią instalacji (m) 

 

 

Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym stale pobierających energię 
elektryczną w czasie dnia 

Urządzenie: Moc kW lub szt. 

Lodówka   

Zamrażalka   

Pralka   

Zmywarka   

Kuchenka elektryczna   

Silniki   

Bojler elektryczny   

Żarówki   

Grzejniki elektryczne   

Inne   

 
Uwagi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

 

Zestaw fotowoltaiczny wykorzystywany będzie w budynku mieszkalnego (tj. uzyskana energia elektryczna nie 

może być wykorzystywana w budynku inwentarskim lub innym budynku związanym z produkcją rolną lub 

działalnością gospodarczą).: 

1. Deklaruję przystąpienie do programu i pokryję koszty kwalifikowane oraz wszystkie koszty 

niekwalifikowane związane z realizacją ww. projektu na terenie mojej nieruchomości.  

2. Przyjmuję do wiadomości, iż koszt podany w ankiecie dotyczy urządzeń i prac ujętych we wniosku o 

dofinansowanie projektu i objętych wsparciem finansowym ze środków zewnętrznych. 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. 

3. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Łapsze Niżne oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  
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4. Upoważniam Gminę Łapsze Niżne do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

5. Udostępnię nieruchomość na potrzeby realizacji działań kontrolnych przez gminę i inne instytucje 

zaangażowane w realizację inwestycji objętej projektem. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Łapsze Niżne moich danych osobowych zawartych               

w deklaracji, na potrzeby realizacji projektu. 

7. Wyrażam zgodę na realizację inwestycji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz zobowiązuję 

się do utrzymania przedmiotowej operacji w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.  

8. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo 

ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w 

programie. 

9. Przyjmuję do wiadomości, iż o wciągnięciu na listę chętnych do udziału w programie będzie 

decydować kolejność złożenia deklaracji tj. data wpływu do Urzędu Gminy. Dodatkowym 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 

10. Deklaruję dokonanie wpłaty na konto i w terminie wskazanym w umowie zawartej z Gminą Łapsze 

Niżne w przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w deklaracji 

 

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 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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 z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łapsze Niżne, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Łapsze Niżne. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej 

pod adresem: ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, poprzez e-mail: gmina@lapszenizne.pl lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 59 310.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres 

siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iod@iods.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z naborem uzupełniającym do niżej 

wskazanego projektu, w celu: 

 przyjęcia i rozpatrzenia deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji 

fotowoltaicznej, a następnie zawarcia i realizacji umowy w ramach projektu partnerskiego pn. „Montaż 

instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 

Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" RPMP.04.01.01-12-1057/17 

– projekt parasolowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO), 

 realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych m.in. z archiwizacją dokumentacji 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi 

na rzecz Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy 

z Administratorem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu, a następnie przez czas 

archiwizacji dokumentacji wskazany w przepisach. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody – w przypadkach i na warunkach 

określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z 

Administratorem. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia i 

rozpatrzenia deklaracji oraz do zawarcia ewentualnej umowy.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

 

 

 


