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26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie 

tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka 

www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica 
 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 

osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
MONTAŻU URZĄDZEŃ OZE NA TERENIE GMINY DRZEWICA 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..……………     …………………………………………………….                                                       
 (imię i nazwisko właściciela / współwłaścicieli)      (nr telefonu)  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….                                 …………………………………………………….                                                                                   
    (adres korespondencyjny)       (adres e-mail)                                                                                                                                 

 

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE BUDYNKÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE MIESZKALNE 

Planowane w ramach projektu instalacje – uzupełniają wszyscy 

Planowane w ramach programu OZE (zaznaczyć właściwe znakiem X): 

□ kolektory słoneczne 
 
– na cele przygotowania ciepłej  

wody użytkowej na potrzeby  
własne budynku mieszkalnego 

□ instalacja fotowoltaiczna 
 

– produkująca energię elektryczną  
na potrzeby własne budynku 

mieszkalnego 
 

□ kocioł na biomasę (pellet)   
 

– na cele centralnego ogrzewania 
budynku i ciepłej wody użytkowej 

 

  □ sam kocioł   
 
  □ kocioł + zasobnik na cwu  

 

Informacje ogólne dotyczące nieruchomości, dla której planowany jest montaż instalacji OZE  

– uzupełniają wszyscy 

Lokalizacja nieruchomości, dla której planowane jest 
wykonanie powyższych instalacji: 
(miejscowość, ulica, numer budynku) 

 

Nr ewid. działki, na której położona jest ww. nieruchomość:  

Posiadany tytuł prawny do dysponowania ww. 
nieruchomością: 
(własność / współwłasność) 
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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 

osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

Rok oddania ww. nieruchomości do użytku / rok budowy: 
(jeżeli budynek nie oddany – prosimy o napisanie takowej 
informacji) 

 

Czy na potrzeby c.w.u. w budynku jest już instalacja 
kolektorów słonecznych? 
(tak / nie) 

tak / nie 

Czy na potrzeby budynku pracuje już instalacja fotowoltaiczna? 
(tak - proszę podać moc instalacji / nie) 

tak o mocy …………..kW / nie 

Liczba zamieszkujących osób: 
 

 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu roku: 
(proszę podać w kWh - na podstawie faktury od dostawcy energii 
elektrycznej) 

 

 

Rodzaj ogrzewania Roczne zużycie paliwa/energii na potrzeby C.O i C.W.U 
[tony lub m3 lub kWh] np. 3 tony węgla + 4 m3 drewna 

Kocioł (piec) na drewno  
 

Kocioł (piec) na węgiel  
 

Kocioł (piec) na ekogroszek  
 

Kocioł (piec) gazowy (LPG/propan-butan) 
 

Kocioł (piec) olejowy 
 

Kocioł (piec) na pellet 
 

Ogrzewanie elektryczne 
 

Pompa ciepła 
 

Czy na nieruchomości objętej projektem zarejestrowana jest działalność gospodarcza? 

tak / nie 

Czy na nieruchomości objętej projektem prowadzona jest działalność gospodarcza? 

tak / nie 

Jaka powierzchnia budynku przeznaczona jest pod działalność gospodarczą? 

……………………….m2 

Czy na nieruchomości objętej projektem prowadzona jest działalność rolnicza? 

tak / nie 
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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 
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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. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

Informacje dotyczące nieruchomości, dla której planowany jest montaż kolektorów słonecznych.  

Powierzchnia kotłowni: 
(proszę podać w metrach kwadratowych oraz wymiary w metrach 
dł. x szer.) 

 

Wysokość kotłowni: 
(proszę podać w metrach) 

 

Liczba zamieszkujących osób: 
 
 

Preferowana lokalizacja instalacji: 

□ dach       
□ elewacja 
□ grunt 
□ budynek gospodarczy 

Czy w przypadku niewystarczającej powierzchni pod 
urządzenia na dachu dopuszczają Państwo możliwość instalacji 
na gruncie lub elewacji budynku? 

tak / nie 

Rodzaj pokrycia dachu: 
(np. blacha, dachówka ceramiczna itp.) 

 

 

Rzut dachu – prosimy o narysowanie rzutu dachu wraz z podaniem wymiarów zewnętrznych, nachylenia, stron świata 
oraz zaznaczeniem i określeniem wymiarów elementów dachowych takich jak kominy, okna dachowe itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Instalacja ta będzie wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

 

Informacje dotyczące nieruchomości, dla której planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu roku: 
(proszę podać w kWh – na podstawie faktury od dostawcy energii 
elektrycznej) 

 

Preferowana lokalizacja instalacji: 

□ dach       
□ elewacja 
□ grunt 
□ budynek gospodarczy 

Moc przyłączeniowa obiektu [kW]: 
(informację taką można znaleźć w umowie dystrybucyjnej  
z dystrybutorem energii elektrycznej lub moc umowną znajdującą się 
na fakturze za usługi dystrybucji energii elektrycznej) 

 
 

Rzut dachu – prosimy o narysowanie rzutu dachu wraz z podaniem wymiarów zewnętrznych, nachylenia, stron świata 
oraz zaznaczeniem i określeniem wymiarów elementów dachowych takich jak kominy, okna dachowe itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Instalacja ta będzie wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 
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Planowana instalacja fotowoltaiczna nie może stanowić rozbudowy już istniejącej instalacji 

fotowoltaicznej.  

W przypadku wystąpienia działalności gospodarczej – czy działalność ta posiada odrębny licznik energii 

elektrycznej? 

tak / nie 

W przypadku wystąpienia działalności rolniczej – czy działalność ta posiada odrębny licznik energii 

elektrycznej? 

tak / nie 

W przypadku wystąpienia działalności rolniczej – czy budynki przeznaczone pod działalność rolniczą 

posiadają odrębny licznik energii elektrycznej? 

tak / nie 

Czy faktura za energię elektryczną obejmuje koszty energii elektrycznej dotyczące budynku 

mieszkalnego i budynków objętych działalnością rolniczą? 

tak / nie 

Informacje dotyczące nieruchomości, dla której planowana jest wymiana źródła ciepła na 

kocioł na biomasę.  

Powierzchnia zabudowy: 
(proszę o podanie w metrach kwadratowych lub podanie wymiarów 
zewnętrznych budynku dł. x szer.) 

 

Powierzchnia użytkowa: 
(proszę podać w metrach kwadratowych) 

 

Powierzchnia ogrzewana: 
(proszę podać w metrach kwadratowych – powierzchnia wszystkich 
pomieszczeń ogrzewanych w budynku bez względu na przeznaczenie 
pomieszczenia i jego wysokość. Korytarze i klatki schodowe jeśli są 
ogrzewane też się wliczają) 

 

Wysokość pomieszczeń: 
(proszę podać w metrach) 

 

Kubatura budynku: 
(proszę podać w metrach sześciennych) 

 

Ilość kondygnacji ogrzewanych:  

Ilość kondygnacji w budynku:  

Powierzchnia kotłowni: 
(proszę podać w metrach kwadratowych oraz wymiary w metrach 
dł. x szer.) 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

Wysokość kotłowni: 
(proszę podać w metrach) 

 

W jaki sposób realizowana jest wentylacja w budynku: 
(wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła / bez odzysku ciepła lub 
wentylacja grawitacyjna – kratki wywiewne) 

 
 
 
 

Źródło ogrzewania: 
(np. kocioł węglowy, piec kaflowy, inne - podać jakie) 

 

Moc istniejącego źródła ogrzewania: 
(proszę podać w kW) 

 

Rok zakupu i montażu kotła:  

Rok budowy instalacji C.O.:  

Instalacja C.O. zawiera: 
(grzejniki żeliwne, grzejniki płytowe, ogrzewanie podłogowe) 
wskazać dominujący typ 

 

Ilość grzejników: 

 
Powierzchnia ogrzewana podłogowo: 
(proszę podać w metrach) 

 

Czy instalacja zawiera zawory termostatyczne: 
(tak/nie) 

 

Źródło przygotowania C.W.U.: 
(proszę wypełnić, jeśli inne niż źródło ogrzewania C.O., np. 
przepływowy podgrzewacz wody, kolektory słoneczne) 

 

Zamontowany zasobnik (bojler) C.W.U.: 
(tak/nie) 

 
Pojemność zasobnika C.W.U.:  

Posadzka na gruncie – najniższej kondygnacji – podłogi  
w piwnicy – jeśli piwnica jest ogrzewana lub stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą jeżeli jest nieogrzewana ze wskazaniem 
która przegroda jest opisywana): 
 
(proszę podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość, np. 
styropian 5 cm lub informację o braku docieplenia) 

 

 

Ściana zewnętrzna: 
 
(proszę podać materiał, z którego zbudowana jest ściana zewnętrzna 
oraz jej grubość; proszę dodatkowo podać rodzaj izolacji termicznej 
oraz jej grubość, np. cegła pełna 38 cm + 15 cm styropian) 
 
UWAGA: Prosimy też o uwzględnienie pustki powietrznej / kanału 
/ luzacji o ile występuje z podaniem jej grubości oraz jej 
wypełnieniem – o ile jest wypełniona. 
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Dach – w przypadku ogrzewanych poddaszy lub strop pod 
nieogrzewanym poddaszem – ze wskazaniem, która to 
przegroda: 
 
(proszę podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość lub grubość 
izolacji na stropie ostatniej kondygnacji w przypadku 
nieogrzewanych poddaszy, np. blachodachówka + wełna mineralna 
15 pomiędzy krokwiami lub np. wełna mineralna 20 cm luzem na 
stropie poddasza) 
 
UWAGA: Jeśli np. strop docieplony jest trocinami też należy je 
uwzględnić. Jeżeli nie docieplony prosimy napisać, że 
niedocieplony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okna: 
(proszę podkreślić właściwe oraz uzupełnić) 

drewniane / PVC 

dwuszybowe / trzyszybowe 

zamontowane w roku: …………. 

 

Rzut budynku – prosimy o narysowanie budynku w formie rzutu wraz z podaniem wymiarów zewnętrznych i 
zaznaczeniem okien. 
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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. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

Przekrój budynku – prosimy o narysowanie przekroju budynku z podaniem wysokości kondygnacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością objętej 

projektem. 

2. Kopia faktury za energię elektryczną – w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych. 

UWAGA: wypełnioną deklarację w formie skanu lub w formie elektronicznej prosimy o przesłanie drogą 

elektroniczną na adres: 

ugm@drzewica.pl 
 

lub dostarczenie w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Drzewicy do pokoju 25, bądź na płycie CD 
w terminie od 9 do 20 marca 2020 roku. 
 
W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać: miejscowość, nazwisko i imię oraz adres nieruchomości. 

Tylko kompletnie wypełniona deklaracja złożona wraz z załącznikami będzie zakwalifikowana do 

wniosku o dofinansowanie. 

mailto:ugm@drzewica.pl
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Oświadczenia 

 
Niniejszym oświadczam, że nie jestem przyłączony w przedmiotowym budynku do sieci 
ciepłowniczej w Drzewicy i nie mam możliwości przyłączenia. 
 
 

……………………………………………    …………………………………………………..….. 
     Miejscowość, data     Czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli 
 

Niniejszym deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie odrębnej 
umowy. 
 
 

……………………………………………    ………………………………………………………. 
     Miejscowość, data     Czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli 

 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w 
kosztach realizacji przedsięwzięcia zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór 
wykonawcy zadania inwestycyjnego. 
 
 

……………………………………………    ………………………………………………………. 
     Miejscowość, data     Czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  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, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym 

RODO. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 

moich danych osobowych zawartych w DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MONTAŻU URZĄDZEŃ 

OZE NA TERENIE GMINY DRZEWICA. 

Jestem świadom/świadoma, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich 

poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednak 

wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie. 

 
 

……………………………………………    ………………………………….………………….. 
        Miejscowość, data            Czytelny podpis osoby / osób wyrażających zgodę 
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URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY 
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie 

tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka 

www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica 
 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 

osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

Klauzula informacyjna RODO 
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, 
że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 
26-340 Drzewica. 

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych (IOD) –  który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 
kontaktować się pod adresem mail: iod@drzewica.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania dokumentacji konkursowej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś 
Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1 – Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 
IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach konkursu zaplanowanego na kwiecień 2020. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak do realizacji celu o 
którym mowa powyżej. 

5. Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych Panu Szymonowi Pyc,  
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 
02-494 Warszawa, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 522-305-84-99, REGON: 364028730. Dane zostaną powierzone na 
podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Drzewica przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 
 
 
 
……………………………………………    ………………………………………………………. 
     Miejscowość, data     Czytelny podpis właściciela / współwłaścicieli 
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