…………………………………………………………..
Imię i Nazwisko Właściciela/Współwłaściciela budynku

Data ………………………….

…………………………………………………………….
miejsce wykonywania instalacji (miejscowość, ulica, nr domu):
…………………………………………………………….
nr działki i nazwa obrębu ewidencyjnego
…………………………………………………………….
nr telefonu

Prezydent Miasta Biała Podlaska

ul. M. J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
WNIOSEK

W związku z zamiarem przystąpienia do projektu w zakresie montażu kolektorów słonecznych
przedkładam informacje niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej w w/w zakresie.
Ilość osób korzystających z ciepłej wody:
UWAGA: deklarowana ilość osób musi być zgodna z
Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody –
zima (właściwe zaznaczyć):

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody –
wiosna, lato, jesień (właściwe zaznaczyć):

Proponowane miejsce montażu kolektorów
słonecznych:

Rodzaj pokrycia dachu:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

bojler elektryczny
kocioł węglowy
kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik)
kocioł olejowy
inny………………………………
bojler elektryczny
kocioł węglowy
kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik)
kocioł olejowy
inny …………………………………..
dach płaski;
dach skośny, kąt nachylenia dachu ………….
elewacja/ ściana
grunt
budynek niemieszkalny (jaki)………..
blacho-dachówka,
trapez,
gont bitumiczny,
eternit,
inne (jakie)………..

□
□
□
□
□
□
□

solary
fotowoltaika
pompa do c.w.u.
kotły na biomasę (pellet)
brak
tak, wspólny obieg CWU

Wysokość kotłowni/ pomieszczenia montażu
zasobnika (cm) (min.190):
Wymiar drzwi do kotłowni w świetle otworu (cm)
(min 80x190 w świetle otworu)

Obecnie posiadane instalacje OZE:

Czy w budynku mieszkalnym prowadzona jest
działalność gospodarcza, agroturystyczna, a jeżeli
tak, czy posiada odrębny obieg ciepłej wody
użytkowej (CWU)
Czy na nieruchomości prowadzona jest
działalność rolnicza, a jeżeli tak, czy posiada
odrębny obieg ciepłej wody użytkowej (CWU)

□
□
□

tak, odrębny obieg CWU/ brak zużycia CWU na potrzeby
prowadzonej działalności
nie

tak, wspólne obieg CWU
tak, odrębny obieg CWU/ brak zużycia CWU na potrzeby
prowadzonej działalnością

□

nie

Uwagi:

Załączniki:
1 Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi w zakresie montażu instalacji OZE, oraz spełniam wszystkie
wymagania w tym zakresie (zał. nr 1 do wniosku).
2. Oświadczenie o przekazaniu prawa dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Miejskiej Biała
Podlaska dla celów uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2).
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
…………………………………………………………………..

Data i podpis(y) Właściciela/ Współwłaściciela

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się,
że:
1.
2.

3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą przy ul. M. J.
Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl tel.:(083) 3416100;
Kontakt do inspektora ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@bialapodlaska.pl lub
pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1. Wsparcie
wykorzystania OZE, zwanym dalej działaniem 4.1, tj. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji,
monitorowania, sprawozdawczości i raportowania oraz na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy o
uczestnictwo w Projekcie realizowanego w zamach działania 4.1 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Państwa danych mogą być: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, instytucje pośredniczące we wdrażaniu Projektu w ramach działania 4.1
oraz podmioty, które uczestniczą w jego realizacji na podstawie stosownych umów, podmioty
wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i
utrzymania trwałości Projektu realizowanego w zamach działania 4.1, a po zakończeniu będą
przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku
wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.

Podanie danych jest dobrowolne, pozwalające na realizację celów wymienionych w punkcie 3,
niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w Projekcie realizowanym w zamach działania 4.1.

9.

Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
jak również nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem się i akceptuję

…………………………………………………………………..
Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela

Zał. nr 1 do wniosku
Informacje/wymagania oraz wytyczne do instalacji kolektorów słonecznych
1.

Budynek musi posiadać instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej.

2.

Panele słoneczne mogą być montowane na:
a. budynku mieszkalnym (VAT 8%);
b. budynku gospodarczym (VAT 23%) oddalonym od budynku mieszkalnego do 10 m,
c. gruncie, przy budynku mieszkalnym (VAT 23%) oddalonym od budynku mieszkalnego do 10 m.

3.

Panele słoneczne nie będą montowane na papie, eternicie, goncie.

4.

Ilość paneli słonecznych oraz zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, zgodnej ze
złożoną deklaracją na odpady komunalne tj.:

5.

a.

2 kolektory słoneczne – liczba domowników od 2 do 4

b.

3 kolektory słoneczne – liczba domowników od 5 do 6

c.

4 kolektory słoneczne – liczba domowników 7 i powyżej

Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni, która wyposażona jest/będzie w instalację c.w.u
oraz instalację elektryczną.

6.

Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m.

7.

Wejście do pomieszczenia kotłowni przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące o minimalnych
wymiarach 80x190 cm w świetle otworu.

8.

Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie miasta Biała Podlaska i spełniać następujące
wymagania w zakresie montażu instalacji OZE:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji
– w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie
nieruchomości

na

cele

projektu

(należy

dołączyć

stosowne

pełnomocnictwo);

b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które
aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia
31.12.2019r.,
c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Miejskiej w ramach zobowiązań
finansowych z tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.
9. W budynku, korzystającym z instalacji solarnej nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
agroturystyczna lub rolnicza, obiekty na których miałaby być zamontowana instalacja nie są związane z
prowadzeniem działalności rolniczej.

…………………………………………………………………..
Data i podpis(y) Właściciela/ Współwłaściciela

…………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Właściciela/ Współwłaściciela budynku

Załącznik nr 2

…………………………………………………………….
miejsce wykonywania instalacji (miejscowość, ulica, nr domu):
…………………………………………………………….
nr działki i nazwa obrębu ewidencyjnego

Oświadczenie o przekazaniu prawa dysponowania niezbędną częścią nieruchomości Gminie
Miejskiej Biała Podlaska dla celów uczestnictwa w projekcie
Przekazuję prawo dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie Miejskiej
Biała Podlaska dla celów uczestnictwa w projekcie dofinansowania instalacji
fotowoltaicznej/solarnej (Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE).
Powyższe prawo przekazywane jest na czas określony od dnia niniejszego oświadczenia na okres
co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (wielkość przekazywanej nieruchomości
będzie zależna od niezbędnych wielkości budynków i ewentualnej odległości gruntu potrzebnego
do montażu instalacji).
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.

…………………………………………………………………..
Data i podpis(y) Właściciela/ Współwłaściciela

