
 

Data wpływu  

do Urzędu Miejskiego 

w Łapach: 
 

 

DEKLARACJA MIESZKAŃCA GMINY ŁAPY 
dotycząca udziału w projekcie  

“Zielone Łapy” –  projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Łapy"  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach 

energii – Projekty grantowe 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
Ja, niżej podpisana/y: 

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

Zamieszkała/y ……………………………………………….…………….……………………………………..…..…..…………..…………………..….. 

Telefon: ………………………………………………………………. / e-mail* …………………………………………..………………………..……. 

*dana nieobowiązkowa 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pt. “Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na 

budynkach mieszkalnych w Gminie Łapy” polegającym na montażu:  

  instalacji fotowoltaicznych  

  hybrydy (instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne) 

na terenie Gminy Łapy. 

 

Oświadczam, że mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt “Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła 

energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Łapy”  będzie realizowany przez Gminę Łapy jedynie pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 Osi 

Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty 

grantowe, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ 

projektu 4). 

Przyjmuję do wiadomości, iż na etapie składania wniosków w ramach ww. projektu zakres przetwarzanych danych może 

ulec rozszerzeniu. 

 

………………………                                                                                                                        ……………………..………………..…………… 
         (data)                                                                                                                                                                                        czytelny podpis 

Oświadczam, iż na nieruchomości, na której będzie wykorzystywana energia cieplna i elektryczna z zamontowanych 

urządzeń OZE w ramach projektu “Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach 

mieszkalnych w Gminie Łapy”  nie prowadzę i w okresie trwałości projektu nie będę prowadził  działalności gospodarczej, 

w tym działalności rolniczej. 

  
 
  ………………………                                                                                                                        ……………………..………………..…………… 
           (data)                                                                                                                                                                                        czytelny podpis 
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ANKIETA  UCZESTNICTWA  MIESZKAŃCA GMINY ŁAPY W PROJEKCIE „ZIELONE ŁAPY -

PROJEKTY GRANTOWE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA 

BUDYNKACH MIESZKALNYCH W GMINIE ŁAPY”  

 

   instalacja fotowoltaiczna 

   hybryda (instalacja fotowoltaiczna + kolektor słoneczny) 
 

LOKALIZACJA INSTALACJI  

Miejscowość, kod pocztowy   

Ulica, nr domu  

Nr działki  

Tytuł prawny do nieruchomości / nr Księgi 

wieczystej 
  

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię  

Nazwisko  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Imię  

Nazwisko  

Nr telefonu  

Adres e-mail  
 

 

OGÓLNE DANE NA POTRZEBY PROJEKTU 

właściwe zaznaczyć 

Czy budynek mieszkalny został oddany do 
użytku? TAK                   NIE  

Czy budynek jest zamieszkały przez osobę 
niepełnosprawną?  

TAK                   NIE  

Liczba osób w budynku, na którym 
planowany jest montaż instalacji 

Zamieszkałych:                                             ………………………….…....  

Zadeklarowanych w deklaracji za śmieci:  ………………………...…… 

Zaległości w zapłacie podatków i opłat 
lokalnych oraz innych należności wobec 
Gminy Łapy 

TAK                   NIE  
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DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

właściwe zaznaczyć 

Okres eksploatacji obiektu 
przez cały rok  

sezonowo      od ………………….………… do …………………………….. 

Czy pod wskazaną lokalizacją jest 
prowadzona lub zarejestrowana działalność 
gospodarcza (w tym rolnicza)? *energia 

wytworzona w instalacjach fotowoltaicznych lub 
kolektorach słonecznych dofinansowanych w ramach 
projektu powinna być przeznaczona wyłącznie na 
własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne 
wykorzystanie energii na potrzeby działalności 
gospodarczej / rolniczej  

PROWADZONA: 

TAK                   NIE   

 

ZAREJESTROWANA: 

TAK                   NIE  

 

Czy w budynku, w którym planowana jest 
instalacja ogniw fotowoltaicznych / kolektorów 
słonecznych, istnieje wydzielona instalacja do 
prowadzonej działalności gospodarczej?  

 

TAK                    NIE  

Powierzchnia użytkowa budynku  _____________ m2 

Wysokość budynku  _______________ m 

Rodzaj dachu   
kopertowy                  płaski   

jednospadowy          dwuspadowy         wielospadowy  

Rodzaj pokrycia dachu 

 

blacha           blachodachówka        dachówka cementowa  
 ceramiczna      gont     azbest*       inne: …………………………..…..  
*właściciel budynku, którego dach pokryty jest materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest 

może wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem 
instalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, wymieni pokrycie dachowe na nowe 

Kąt nachylenia dachu (w stopniach) _______________° 

Skierowanie połaci dachu – 

w przeważającej części 

Południowe                  Północne  

Wschodnie                  Zachodnie  

Rodzaj instalacji elektrycznej w budynku 

  Jednofazowa, w tym:       
 LN (2 przewody; fazowy L + neutralny N) 

 LNPE (3 przewody; LN + przewód ochronny PE) 

 Trójfazowa – (siła), w tym: 
 3L+N (3 przewody fazowe L + neutralny N) 

  3L+N+PE (3 przewody fazowe L + neutralny N + przewód ochronny PE) 

Instalacja elektryczna wewnętrzna 

wykonana jest z 
miedź                     aluminium  

Instalacja odgromowa na budynku TAK             NIE             

Miejsce lokalizacji licznika energii 

elektrycznej z sieci PGE 
 na budynku mieszkalnym                 w budynku mieszkalnym              

 szafka zewnętrzna 
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DANE DOTYCZĄCE MONTAŻU INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNEJ 

właściwe zaznaczyć 

Roczne zużycie energii elektrycznej w 2018 
roku lub II półrocze 2018 i I półrocze 2019 (na 

podstawie faktury za energię elektryczną – należy 
załączyć do deklaracji) 

 

_______________________ kWh rok  

Miejsce montażu instalacji  
dach                                     grunt                               elewacja         

budynek gospodarczy              inny ………..…………………………………………………….  

Obiekty zacieniające 
brak                                                       drzewa / inny budynek     

inny elementy architektury (np. komin, kukułka) …………………………….  

Sprzedający prąd 
PGE               Enea           Energa         Tauron  

inny  ……………………………………………….………………….……… 

Preferowany sposób prowadzenia montażu 

okablowania instalacji fotowoltaicznej 

                  elewacją                                         natynkowo       

     inny  , jaki………………………………………………….……………………………… 

Proszę podać rodzaj zabezpieczenia 

instalacji elektrycznej budynku 

bezpieczniki topikowe  

bezpieczniki automatyczne  

 

 

DANE DOTYCZĄCE MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  

właściwe zaznaczyć 

Miejsce montażu instalacji dach                                       grunt                                 elewacja  

W jaki sposób podgrzewana jest woda w 

budynku? 

       kocioł węglowy/na drewno  

       kocioł olejowy / terma olejowa 

       kocioł gazowy / terma gazowa 

      przepływowy ogrzewacz wody 

      kocioł na biomasę/pellet 

      przepływowy ogrzewacz gazowy 

      przepływowy ogrzewacz elektryczny 

      piec elektryczny/terma elektryczna 

      inne - jakie ………………………………………………………………………………..……… 

Jakie systemy grzewcze są obecnie 

zainstalowane w budynku? 

      kotłownia węglowa/na drewno  

      kocioł olejowy 

      energia elektryczna 

      kocioł gazowy 

      kocioł na pellet  

      inne – jakie ……………………………………………………………………….…………….. 

Czy w budynku mieszkalnym jest miejsce 
na dodatkowy zbiornik c.w.u. (ciepła woda 
użytkowa) min. 1,9 m / gdzie ? 

TAK                    NIE  

   kotłownia                  piwnica                              poddasze  
   inne …………………………………………………………………………………………………….   

Czy w budynku znajduje się zbiornik 

buforowy centralnego ogrzewania?  
TAK                    NIE  

Obiekty zacieniające 
brak                                                    drzewa / inny budynek     

inny elem. arch. (np. komin, kukułka) ……………………………………………………………   

Preferowany sposób prowadzenia rurarzu i 

okablowania automatyki instalacji:  

elewacją                                                            natynkowo   

inny  , jaki…………………………………………………………………………………………………….…………… 
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Ilość zużywanego opału rocznie (proszę 

podać w tonach/litrach, m3 lub GJ 
drewno, pellet,  węgiel,  gaz, olej opałowy, ………………– (właściwe podkreślić) 

________ m3 lub  _____________ t/litry _________GJ (energia cieplna) 

Całkowite zużycie wody w budynku w 

okresie 1 miesiąca - średnie ____________ litrów /m-c 

Proszę podać rodzaj zabezpieczenia 

instalacji elektrycznej budynku 

bezpieczniki topikowe   

bezpieczniki automatyczne  

 
Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy  i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. 

 

Data i podpis Właściciela:  

Data i podpis Współwłaściciela:  

 
 
 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, 
www.lapy.pl, www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251. 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za 
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pt. ,,Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła 
energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Łapy realizowane w ramach działania 5.1 ,,Energetyka oparta na odnawialnych źródłach 
energii” objętego RPOWP 2014-2020 tj. w celu złożenia deklaracji dotyczącej udziału w projekcie oraz ankiety uczestnictwa, złożenia 
wniosku a także ewentualnego zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i e RODO. Dane osobowe 
w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą w celu ułatwienia komunikacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, osobom upoważnionym przez Administratora, 
obsłudze prawnej Administratora, wyłonionym Wykonawcom a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być 
udostępnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Grantobiorców będą mogły zostać udostępnione na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania w sprawie tj. przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo 
do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, tj. nr telefonu oraz adresu e-mail, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody. 

8. Podanie danych osobowych, poza danymi przetwarzanymi na podstawie zgody, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla 
skutecznego złożenia deklaracji dotyczącej udziału w projekcie oraz ankiety uczestnictwa, a także ewentualnego zawarcia umowy 
uczestnictwa w projekcie Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych 
dokumentów oraz zawarcia umowy uczestnictwa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa 
w art. 22 rozporządzenia. 

 
 
 
Załącznik: 

1. Kopia faktury za energię elektryczną / cieplną 

http://www.lapy.pl/
http://www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
mailto:iod@um.lapy.pl

