
 

 
……….………………….……………….. 

miejscowość i data 

…………………………………………………………………….… 
Imię i Nazwisko  

 
……………………………………………………………………….. 
Adres do korespondencji 

 
……………………………………………………………………….. 
Numer telefonu 

 

Deklaracja udziału w projekcie „Włączamy dobrą energię!  
Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” 

INSTALACJA KOTŁA NA BIOMASĘ 
 

Lokalizacja wykonywania instalacji  
 
ul.  
21-500 Biała Podlaska  

Numer geodezyjny działki  
 
 

Posiadany tytuł prawny do obiektu  
(np. własność, dzierżawa)  

 

Czy w budynku zarejestrowana jest działalność 

gospodarcza? 
*

 
                     TAK                             NIE  

 

Powierzchnia ogrzewana obiektu (m
2
) 

 
 

Moc istniejącego kotła (kW) 
 
 

 

Liczba osób korzystających z c.w.u 
 
 

Powierzchnia kotłowni (około m
2
) 

 
 

Wysokość kotłowni (około cm) 
 
 

Moc energii elektrycznej dostępna w kotłowni
*

                     TAK                             NIE 

Lokalizacja istniejącego zbiornika c.w.u. (gdzie 
jest zamontowany bojler) 

 

Szerokość drzwi w celu wniesienia kotła 
 
 

 

Istniejące źródło ogrzewania obiektu
*

: 

 kocioł węglowy     kocioł gazowy     kocioł olejowy     kocioł pelet      inne, jakie?....................................... 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody
*

: 

w okresie wiosna-jesień 
 kocioł węglowy           kocioł gazowy 
 kocioł olejowy             kocioł pelet 
 bojler elektryczny       inne, jakie?....................................... 

w okresie zimowym 
 kocioł węglowy           kocioł gazowy 
 kocioł olejowy             kocioł pelet 
 bojler elektryczny       inne, jakie?.................................... 

Kocioł na biomasę wykorzystany zostanie do
*

: 

                                                                                      wyłącznie c.o.                                               c.o. oraz c.w.u. 

Czy zamierza Pani/Pan połączyć kocioł do zbiornika jako 2 
źródło zasilania w c.w.u.? 

 

 

*
właściwe zakreślić 



 

 
 
 

OŚWIADCZENIA 
 
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż szacowany koszt urządzenia (urządzenie, 
montaż i przygotowanie dokumentacji technicznej) to około 22 000 złotych brutto za automatyczny kocioł na biomasę 
z palnikiem pelletowym o modulowanej mocy 7,5-25 kW wraz z zasobnikiem na pellet, podajnikiem oraz 
sterownikiem. Kocioł na biomasę wykorzystywany będzie w instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym  
(tj. uzyskane ciepło nie może być wykorzystywana w budynku inwentarskim lub innym budynku związanym  
z produkcją rolną lub działalnością gospodarczą).: 
1. Deklaruję przystąpienie do programu i pokryję do 15% kosztów kwalifikowanych oraz wszystkie koszty 

niekwalifikowane związane z realizacją ww. projektu na terenie mojej nieruchomości, których szacowana 
wysokość wynosi łącznie ok. 6 000 zł. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż koszt podany w ankiecie dotyczy urządzeń i prac ujętych we wniosku  
o dofinansowanie projektu i objętych wsparciem finansowym ze środków zewnętrznych. Realizacja operacji może 
pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami, które w całości 
poniosę. 

3. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz wykonawcom dla celów 
projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  

4. Upoważniam Gminę Miejską Biała Podlaska do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

5. Udostępnię nieruchomość na potrzeby realizacji działań kontrolnych przez Gminę Miejską Biała Podlaska i inne 
instytucje zaangażowane w realizację inwestycji objętej projektem. 

6. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie internetowej projektu: 
https://oze.bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2019/02/Klauzula_informacyjna_RODO.pdf 

7. Wyrażam zgodę na realizację inwestycji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz zobowiązuję  
się do utrzymania jej w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.  

8. Przyjmuję do wiadomości, iż o wciągnięciu na listę chętnych do udziału w programie będzie decydować kolejność 
złożenia deklaracji tj. data wpływu do Urzędu Miasta Biała Podlaska. Dodatkowym kryterium uczestnictwa  
w programie będzie pozytywny wynik kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji 
zadania przez pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska lub osób działających z upoważnienia Gminy Miejskiej 
Biała Podlaska.  

9. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja lub ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi 
instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału w programie. 

10. Deklaruję dokonanie wpłaty na konto i w terminie wskazanym w umowie zawartej z Gminą Miejską Biała 
Podlaska w przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w deklaracji. 

 
 
 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

 

………………………………… 

Data i czytelny podpis 

………………………………… 

Data i czytelny podpis 

………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 


