
       Rychwał, dn. ……………………… 

D E K L A R A C J A 
 

przystąpienia do projektu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących 

odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii 

Deklaruję chęć uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą budowa mikroinstalacji 

prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania 

energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby 

własne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 obejmującego wykonanie 

systemu fotowoltaicznego na potrzeby budynku mieszkalnego (gospodarstwa domowego) 

położonego na terenie gminy Rychwał i zobowiązuje się użyczyć gminie Rychwał prawa 

do dysponowania częścią nieruchomości niezbędną do zrealizowania tej inwestycji. 
 

1. Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości, na której realizowana będzie 

mikroinstalacja: …………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

Adres nieruchomości, na której realizowana będzie instalacja, nr i obręb geodezyjny działki: 

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

Tytuł prawny do władania nieruchomością:  ............................................................................... 

Nr księgi wieczystej: ……../………….……/…. 

2. Charakterystyka budynku mieszkalnego (dla którego będzie służyć instalacja):  

a) Czy instalacja będzie przeznaczona na potrzeby budynku istniejącego czy nowo 

budowanego? 

               istniejący                                                nowo budowany 

b) Powierzchnia budynku mieszkalnego w m², dla którego służyć będzie instalacja: 

całkowita………………… m²,        użytkowa………………… m², 

c) Czy w przedmiotowym obiekcie jest prowadzona działalność gospodarcza? 

 TAK                   NIE 

d) Powierzchnia budynku wykorzystywana na cele działalności gospodarczej…...………...m². 

e) Czy energia wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstwa rolnego? 

 TAK                   NIE 

f) Czy energia wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa rolnego/prowadzenie działalności 

gospodarczej opomiarowana jest odrębnym licznikiem? 

 TAK                   NIE 

g) Czy w przypadku otrzymania dofinansowania założą Państwo drugi licznik na potrzeby 

gospodarstwa rolnego/prowadzenia  działalności gospodarczej? 

 TAK                   NIE 

h) Liczba mieszkańców zamieszkujących na stałe w budynku dla którego będzie służyć 

instalacja:  ……….. osób 



i) Energia w obiekcie 

- Grupa taryfowa ……….., 

- Moc przyłączeniowa – umowna (moc można sprawdzić na fakturze ) ……….. kW, 

- Zużycie energii w 2014 r. …………kWh, w tym w okresie letnim (od maja do sierpnia) 

……….….. kWh 

- Koszt zużytej energii w 2014 r. …………. zł, 

4. Planowana moc instalacji fotowoltaicznej (określić, gdy macie Państwo taką wiedzę) 

   3 kW             4 kW        5 kW 

5. Dane techniczne 

a) Czy panele fotowoltaiczne będą zamocowane na: 

          budynku mieszkalnym                   budynku gospodarczym              gruncie 

b) Rodzaj dachu (jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, płaski, kąt nachylania)** 

………………………………………………………………………………………….. 

c) Rodzaj pokrycia (np.: dachówka ceramiczna, betonowa, blachodachówka, itp.) **    

………………………………………………………………………………………….. 

d) Wymiary dachu**                    szerokość: ……….. m,   wysokość: ………..m. 

W przypadku instalacji posadowionej na gruncie proszę podać powierzchnię działki, która 

może być wykorzystana na posadowienie mikroinstalacji …………m². 

e) Posadowienie dachu: wschód / zachód / północ / południe / północny-wschód / północny-

zachód / południowy-wchód / południowy zachód/ ** 

f) Elementy ograniczające powierzchnię dachu (opis: okna dachowe, kominy, lukarnie, szyby 

wentylacyjne, jaskółki, itp. [szt.]): ** 

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

g) Możliwe zacienienie obiektu instalacji (drzewa, krzewy, budynki usytuowane do 50 m od 

instalacji, proszę podać ich szacunkową wysokość) ** 

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

Oświadczam, że: 

• wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

• wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez 

gminę Rychwał w celach wskazanych powyżej. 

Załączniki:  

Kopia faktur za dostawę energii elektrycznej za 2014 r.                                                                                             

1. ………..…………………………………                                   

…………………………………….                   2. ………..………………………………… 

           (Miejscowość i data)                                                                    Podpis(y) właściciela(i) nieruchomości 

** dotyczy instalacji posadowionych na dachu. 


