ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI OZE
Nr ……… /2019
Udzielając odpowiedzi prosimy w odpowiednią  wstawić znak X.

1. Wnioskodawca (Właściciel)
Imię: ………………………………..…..……

Nazwisko: ………………………………….……..….…….

Telefon kontaktowy: …………………………

E-mail: ………………………………………….….….……

2. Adres zamieszkania
Miejscowość: …………………….…….….…. Ulica: …………………………...….…………………..….
Nr domu/mieszkania: …………….…………..

Kod-pocztowy: ....…………………..……….…………….

3. Adres nieruchomości zgłaszanej do uczestnictwa w programie
(jeden wnioskodawca może zgłosić jeden budynek do uczestnictwa w projekcie)

Miejscowość: …………………………………..

Ulica: ……………..……………………………………….

Nr domu/mieszkania: ………………………....

Kod-pocztowy: ………….………………………………….

Nr działki: ……………………………………..

Obręb: …………………………………………………….

4. Dane budynku
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: …………………. m²
Rok zakończenia budowy obiektu: ……………………….
Czy budynek jest wyposażony w instalację odnawialnego źródła energii?:

 TAK (jakie?) ……………………….

 NIE

Liczba osób zamieszkałych w budynku (osoby zamieszkałe to osoby stale przebywające):
.......................................... osób.
Sposób przygotowania c.w.u. (ciepła woda użytkowa):

 Gaz

 Miał

 Olej

 Energia Elektryczna

 Węgiel

 Inne, jakie? ……………………

 Ekogroszek

Aktualne źródło ogrzewania i jego moc:

 Kocioł węglowy ……………….……kW

 Piec gazowy ……………………..kW

 Kocioł na ekogroszek ……………..kW

 Kocioł olejowy….. ……………….kW

 Energia Elektryczna ………..……..kW

 Inne (jakie?)…………………………..

Typ instalacji grzewczej:

 Grzejniki stalowe

 Układ mieszany: grzejniki i ogrzewanie

 Grzejniki żeliwne

podłogowe

 Inne (jakie?)……………………..……...

 Grzejniki aluminiowe
 Ogrzewanie podłogowe
Szacunkowe roczne zużycie wody:
………….…….. zł lub ………………m 3
Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej:
………….…….. zł lub ………………kWh
Szacunkowe roczne zużycie na cele grzewcze:
Gaz: ………….…….………... zł lub ………………m 3
Olej: ………….………….…... zł lub …………….…l
Węgiel: ………….…………... zł lub ……….………t
Ekogroszek: ………….……... zł lub ……….……...t
Miał: ………………………….. zł lub ………………t
Inne, jakie? …….……….……………………………
Moc przyłączeniowa budynku:
…………………………kW
Rodzaj instalacji elektrycznej w budynku:

 jednofazowa

 dwufazowa

 trójfazowa

Czy budynek posiada instalację odgromową:

 tak

 nie

Rodzaj pokrycia dachowego (np. blacha, dachówka, papa, gont papowy, inne):
………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA: Jeżeli dach pokryty jest płytą azbestowo-cementową (eternit) nie ma możliwości
instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

5. Wnioskowane odnawialne źródło energii
(możliwość montażu określonego źródła energii oraz jego moc należy zweryfikować w ramach
audytu wykonanego przez zewnętrznego eksperta z dziedziny odnawialnych źródeł energii)

Można wybrać więcej niż jedną instalację:
 instalacja fotowoltaiczna (wytwarzanie energii elektrycznej)
 instalacja solarna (wytwarzanie energii cieplnej)
 powietrzna pompa ciepła wyłącznie na potrzeby ciepłej wody użytkowej
 powietrzna pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
 kocioł na biomasę (pellet)

Inne informacje (jeżeli Właściciel uzna za konieczne podanie dodatkowych informacji):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..........................................
podpis

…..…………………………
miejscowość i data

OŚWIADCZAM RÓWNOCZEŚNIE
1. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości wskazanej w pkt 3 ankiety.
2. Nie posiadam jakichkolwiek zadłużeń finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych
należności wobec Miasta Krasnystaw.
3. Budynek, zgłaszany do projektu, na dzień składania wniosku, oddany jest do użytku.
4. Energia elektryczna/cieplna wytwarzana z instalacji OZE, nie będzie wykorzystywana ani w działalności
gospodarczej, ani rolniczej.
5. Budynek, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna lub instalacja solarna, nie jest pokryty
eternitem (w przypadku montażu na dachu budynku).
6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych (sms) dotyczących realizacji projektu.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu pozyskania dofinansowania na montaż instalacji OZE
w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Norweskich (zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

…..............................…
podpis
Informuje się, iż niniejsza ankieta nie ma mocy wiążącej i nie prowadzi do powstania żadnych zobowiązań po stronie Miasta Krasnystaw.
Realizacja niniejszego projektu uzależniona jest od zainteresowania i aktywności mieszkańców, a także faktycznej oceny wniosku aplikacyjnego przez
instytucję wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Fundusze Norweskie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym ww. wniosku na etapie ubiegania się
o uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na
terenie Miasta Krasnystaw”, 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),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej RODO).

……………………………………………..
data, podpis

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw,
tel: 82 576 21 57.

2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Budowa
rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw”.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania w celu ubiegania się
o uczestnictwo w ww. projekcie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom przystępującym do realizacji przyszłego projektu,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;



wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,



wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie na etapie ubiegania się o uczestnictwo
w projekcie pod nazwą „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta
Krasnystaw” skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udział w projekcie.

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
……………………………………………..
data, podpis

INFORMACJA O KOSZTACH I ZASADACH UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zbierane w ankiecie dane służą ocenie zainteresowania mieszkańców Miasta Krasnystaw na montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii (tzw. Instalacje OZE) przy wsparciu finansowym w formie dotacji.
Na podstawie zebranych ankiet oraz technicznych wizji, zostanie zweryfikowana możliwość montażu
wybranych instalacji we wskazanych w ankiecie budynkach. Zebrane w ten sposób dane umożliwią stworzenie
zbiorczych list nieruchomości i instalacji, które w tzw. formule parasolowej złożone zostaną przez Miasto
Krasnystaw w konkursach organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz środków rozdysponowywanych w ramach Funduszy Norweskich.
Pojęcie „projekt parasolowy” oznacza, że o dofinansowanie w formie dotacji dla indywidualnych instalacji OZE
ubiega się w imieniu mieszkańców Miasto Krasnystaw. Wnioskowane instalacje grupowane są w jeden
zbiorowy projekt co zwiększa szanse pozyskania dofinansowania, ale równocześnie wiąże się z następującymi
ograniczeniami:
- Wybór wykonawców oraz komponentów technicznych dokonuje w imieniu wszystkich uczestników projektu
Urząd Miasta w procedurze przetargowej (mieszkaniec nie może samodzielnie zadecydować o wyborze
konkretnej firmy lub urządzenia);
- Wizja techniczna dotycząca weryfikacji możliwości montażu wybranych instalacji jest obowiązkowa;
- Celem uzyskania maksymalnej punktacji wniosku ograniczona jest maksymalna wysokość refundowanych
kosztów;
- Moc instalacji zostaje dobrana na etapie wizji technicznej i po zamknięciu listy uczestników w projekcie, staje
się wiążąca.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków NETTO związanych z montażem
instalacji (tzw. koszty kwalifikowane). Podatek VAT pokrywany będzie przez beneficjenta projektu. Koszt
instalacji określony zostanie w ramach wizji technicznej na podstawie średnich cen rynkowych.
Maksymalne kwalifikowane koszty w projekcie wynoszą:
1)
2)
3)
4)
5)

Instalacja fotowoltaiczna: do 35 000 zł netto;
Instalacja solarna (kolektory słoneczne) do 16 000 zł netto;
Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. do 35 000,00 zł netto;
Pompa powietrzna do c.w.u. do 16 000,00 zł netto;
Kocioł na biomasę do 20 000,00 zł netto.

Szacunkowe koszty instalacji oraz wymaganą partycypację finansową beneficjenta programu, określono
w poniższych tabelach.

Tabela 1. Szacunkowe koszty instalacji oraz wkład mieszkańca dla instalacji objętych VAT 8%
(montaż na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego)
Szacunkowa
cena NETTO

VAT 8%

Wartość dofinansowania

Wkład mieszkańca (15% ceny
netto + VAT)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
2,4 kW

11 000,00 zł

880,00 zł

9 350,00 zł

2 530,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
3,6 kW

16 200,00 zł

1 296,00 zł

13 770,00 zł

3 726,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
4,8 kW

21 600,00 zł

1 728,00 zł

18 360,00 zł

4 968,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
6,0 kW

27 000,00 zł

2 160,00 zł

22 950,00 zł

6 210,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem 200l (dwa kolektory)

8 000,00 zł

640,00 zł

6 800,00 zł

1 840,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem 300l (trzy kolektory)

12 000,00 zł

960,00 zł

10 200,00 zł

2 760,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u. o mocy 11 kW

28 000,00 zł

2 240,00 zł

23 800,00 zł

6 440,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u. o mocy 13 kW

30 000,00 zł

2 400,00 zł

25 500,00 zł

6 900,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u.
(2,3 kW) wraz z zasobnikiem 200 l

10 000,00 zł

800,00 zł

8 500,00 zł

2 300,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u.
(3,0 kW) wraz z zasobnikiem 300 l

15 000,00 zł

1 200,00 zł

12 750,00 zł

3 450,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 15 kW

13 000,00 zł

1 040,00 zł

11 050,00 zł

2 990,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 20 kW

14 000,00 zł

1 120,00 zł

11 900,00 zł

3 220,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 25 kW

15 000,00 zł

1 200,00 zł

12 750,00 zł

3 450,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 30 kW

20 000,00 zł

1 600,00 zł

17 000,00 zł

4 600,00 zł

Rodzaj instalacji

Tabela 2. Szacunkowe koszty instalacji oraz wkład mieszkańca dla instalacji objętych VAT 23%
(montaż na dachu lub elewacji budynku gospodarczego i na gruncie)
Szacunkowa
cena NETTO

VAT 23%

Wartość dofinansowania

Wkład mieszkańca (15% ceny
netto + VAT)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
2,4 kW

11 000,00 zł

2 530,00 zł

9 350,00 zł

4 180,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
3,6 kW

16 200,00 zł

3 726,00 zł

13 770,00 zł

6 156,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
4,8 kW

21 600,00 zł

4 968,00 zł

18 360,00 zł

8 208,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy
6,0 kW

27 000,00 zł

6 210,00 zł

22 950,00 zł

10 260,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem 200l (dwa kolektory)

8 000,00 zł

1 840,00 zł

6 800,00 zł

3 040,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem 300l (trzy kolektory)

12 000,00 zł

2 760,00 zł

10 200,00 zł

4 560,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u. o mocy 11 kW

28 000,00 zł

6 440,00 zł

23 800,00 zł

10 640,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u. o mocy 13 kW

30 000,00 zł

6 900,00 zł

25 500,00 zł

11 400,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u.
(2,3 kW) wraz z zasobnikiem 200 l

10 000,00 zł

2 300,00 zł

8 500,00 zł

3 800,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u.
(3,0 kW) wraz z zasobnikiem 300 l

15 000,00 zł

3 450,00 zł

12 750,00 zł

5 700,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 15 kW

13 000,00 zł

2 990,00 zł

11 050,00 zł

4 940,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 20 kW

14 000,00 zł

3 220,00 zł

11 900,00 zł

5 320,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 25 kW

15 000,00 zł

3 450,00 zł

12 750,00 zł

5 700,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na
biomasę 30 kW

20 000,00 zł

4 600,00 zł

17 000,00 zł

7 600,00 zł

Rodzaj instalacji

