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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA  
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI 

Dane kontaktowe wnioskodawcy:                                                                                                                                                                 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                 

Adres korespondencyjny: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. komórkowy: .………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………  

Adres e-mail: .…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       Pieczęć wpływu do Urzędu Miejskiego 

Dane dot. budynku, w którym jest planowany montaż instalacji fotowoltaicznej:                                                                 

Adres montażu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości:  własność   współwłasność   inne – jakie?: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę wymienić wszystkich właścicieli: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Nr działki: ………………..…… Obręb: ………………….…… Nr księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego: WA1P/……………………………………………………….… 

1. Typ budynku*: 
 Wolnostojący  

 Bliźniak, segment   

 Całoroczny 

 Sezonowy 
 Inny …………………………………………….………… 

2. Powierzchnia użytkowa:        
…………..…………..… m2                              

3. Ilość osób za-
mieszkałych: 
………………..…………… 

4. Rok zakończenia budowy:  

                                                                   

…………..…………………… 

5. Liczba kondygnacji:                                                      

………………………. 

6. Rodzaj pokrycia dachowego*: 

 blacha płaska 

 blacho-dachówka 

 blacha trapezowa 

 dachówka 

 płyty cementowo-azbestowe 

 inne ……………………………………………………………. 
 

7. Przybliżony kąt nachy-
lenia dachu:  

……………………………. 

8. Stan dachu*: 
 stan dobry 

 stan zły 

 konieczne malowanie  

 konieczna wymiana pokrycia 

9. Rok wykonania modernizacji pokrycia dachowego: 
……………………..……………… 

10.  Czy w najbliższym czasie jest planowana wymiana pokrycia dachowego?  TAK  NIE 

11. Zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12-stu miesięcy: ………………………………………………………………………….. kWh 
(Wyjaśnienia: zużycie energii elektrycznej należy odczytać z faktur i rozliczeń przesyłanych przez dostawcę energii elektrycznej. Faktury mogą dotyczyć różnych okresów rozli-
czeniowych np. 6 miesięcy, 2 miesiące itp. Prosimy o podanie zsumowanych danych za ostatnie 12 miesięcy. Prosimy również o przygotowanie ww. dokumentów do weryfi-
kacji podczas wizji lokalnej w Państwa nieruchomości – brak potwierdzenia zużycia energii elektrycznej w zamieszkałym obiekcie przez ostatnie 12 miesięcy wyklucza z moż-
liwości ubiegania się o udział w programie. 

12. Moc przyłączeniowa instalacji: …………………………………………………………………. 
(Wyjaśnienia: moc przyłączeniową można odczytać z umowy z dostawcą energii elektrycznej lub uzyskać poprzez kontakt z dostawcą energii elektrycznej) 

13. Istniejąca instalacja elektryczna: 
(Wyjaśnienia: informację tę można odczytać z umowy z dostawcą energii elektrycznej. Ponadto na liczniku ener-

gii elektrycznej mogą znajdować się odpowiednie oznaczenia (symbol „1f” lub oznaczenie 230 V – instalacja jed-

nofazowa, symbol „3f” lub oznaczenie 230/400 V – instalacja trójfazowa) 

  jednofazowa  trójfazowa 

14.  Rodzaj taryfy (np. C11, G12): …………………………………………………………………. 

15. Czy budynek posiada instalację odgromową?  TAK  NIE 

16. Rodzaj posiadanych 
źródeł ciepła*: 

 Kocioł gazowy   Kocioł na węgiel/ekogroszek  Inne ……………………………………… 

17. Miejsce, w którym instalacja fotowoltaiczna ma być pod-
łączona do sieci (np. lokalizacja rozdzielni elektrycznej): 

 w budynku, na którym będzie 
montowana instalacja 

 inny budynek; odległość 
między budynkami: …...... m 

18. Czy pod adresem, gdzie będzie zamontowana instalacja 
jest zarejestrowana działalność gospodarcza*? 

 TAK  NIE 

19. Status podatkowy**: 
 rozliczyłam/em podatek dochodowy za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazując Gminę Ożarów Mazo-

wiecki jako miejsce zamieszkania 

 jestem emerytem/rencistą, którego podatek za rok ubiegły ZUS rozliczył w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazując 

Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania 

 jestem rolnikiem zameldowanym na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki 

 

DEKLARACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
OD DN. 17.11.2020 R. OD GODZ. 08.00  
DO DN. 18.12.2020 R. DO GODZ. 16.00 
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* Program nie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej w obiektach: 
a) zlokalizowanych pod adresem, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza (niezależnie czy jest ona prowadzona pod tym 
adresem, czy jedynie zarejestrowana); 
b) użytkowanych sezonowo; 
c) ogrzewanych kotłami na paliwa stałe; 
d) pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (eternitem); 
e) ze złym stanem pokrycia dachowego; 
f) zamieszkałych krócej jak 12 miesięcy. 
 
** Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę jako miejsce zamieszkania. Rolnikom niepra-
cującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na 
stałe na terenie Gminy. 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) Urząd Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą 
w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, e-mail: umig@ozarow-
mazowiecki.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-
mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z naborem wniosków do Programu zwiększenia 
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki, zawarciem umowy w tej 
sprawie i jej realizacją oraz kontrolą i dochodzeniem roszczeń zgodnie z udzieloną zgodą, tj. zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do realizacji inwestycji 
na podstawie ustawy PZP (Wykonawca) oraz współfinansowania inwestycji (Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres 
trwałości programu (5 lat). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 
9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy profilowania. Nie podejmujemy wobec Pa-

ni/Pana zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Pani/Panu. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Pro-

gramie zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych w deklaracji), celem wzięcia udziału  
w Programie zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki,  

zawarcia umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej, jej realizacji, kontroli oraz dochodzenia roszczeń. 
 

 

…………………………………………..  

czytelny podpis 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Funduszy Zewnętrznych: 
- kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00), 
- kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl  
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REGULAMIN PROGRAMU ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI 

wprowadzony Zarządzeniem Nr B.0050.195.2020 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2020 r. 
 

DEFINICJE: 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1. Alokacji – należy przez to rozumieć maksymalną wysokość wsparcia Gminy na rzecz realizacji Programu. 
2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, którego deklaracja została zakwalifikowana na listę podsta-
wową i doszło do zawarcia Umowy. 
3. Deklaracji – należy przez to rozumieć pisemną deklarację uczestnictwa w Programie (wypełniony formularz wraz z za-
łącznikami), na podstawie której następuje wstępna kwalifikacja do udziału w Programie. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik 
Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ożarów Mazowiecki z siedzibą ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
5. Liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę Deklaracji ocenionych pozytywnie i uporządkowanych zgodnie z datą 
wpływu, w tym: 

a. liście podstawowej – należy przez to rozumieć listę Deklaracji, które zostały zakwalifikowane do wsparcia, 
b. liście rezerwowej – należy przez to rozumieć listę Deklaracji, które ze względu na przekroczenie alokacji nie zostały ob-
jęte wsparciem. 

6. Programie – należy przez to rozumieć Program zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Oża-
rów Mazowiecki. 
7. Umowie – należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy Beneficjentem i Gminą, określającą wa-
runki współpracy stron w ramach przyznanego wsparcia rzeczowego. 
8. Wkładzie własnym – należy przez to rozumieć różnicę pomiędzy wartością przedsięwzięcia a przyznanym dofinansowa-
niem.  
9. Wsparciu – należy przez to rozumieć zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą montażu realizowany przez Gminę 
za pośrednictwem Wykonawcy, wyłonionego w drodze przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Mieszkańców w Programie, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji po-
przez wsparcie zwiększenia poziomu wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii w go-
spodarstwach domowych. 
2. Nabór Deklaracji prowadzony jest przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.  
3. Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę jako miejsce zamieszka-
nia. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod wa-
runkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy.  
4. Gmina dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie.  
 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nabór Deklaracji prowadzony będzie od dnia 17.11.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 18.12.2020 r. do godz. 16.00. 
2. Deklaracje dostępne będą w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 oraz do 
pobrania ze strony internetowej Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl 
3. Warunkiem wpisania na listę uczestników Programu jest złożenie poprawnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji w Biu-
rze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, bądź przesłanie Deklaracji w wersji elektro-
nicznej (skan) na adres e-mail rfz@ozarow-mazowiecki.pl, w terminie naboru określonym w ust. 1 powyżej. 
4. Niekompletne i/lub złożone przed terminem naboru lub po terminie naboru Deklaracje zostaną odrzucone. 
5. Lista podstawowa obejmować będzie Deklaracje zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie.  
6. O wpisaniu na listę podstawową decyduje efektywność energetyczna projektowanej instalacji wyliczona na podstawie 
uproszczonego audytu energetycznego, opracowanego przez wyłoniony przez Gminę podmiot zewnętrzny, z wymaganymi 
prawem uprawnieniami. Deklaracje zostaną uporządkowane w kolejności od najbardziej efektywnej energetycznie instalacji 
planowanej do wykonania do najmniej efektywnej, do wysokości wyczerpania alokacji. 
7. Koszt opracowania audytu energetycznego pokrywa Gmina, a wykonana dokumentacja stanowi jej własność.  
 

III. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROGRMIE 
1. Program obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy  
o mocy nie większej jak 6,5 kWp.  

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
mailto:p.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl
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2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będzie realizowany przez Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. 
3. Ocena kwalifikacji uczestników w Programie zostanie przeprowadzona przez Referat Funduszy Zewnętrznych w dwóch 
etapach, przed utworzeniem listy rankingowej, a następnie przed podpisaniem Umowy. 
4. Beneficjent, któremu udzielone zostało wsparcie zobowiązany jest do dostosowania wewnętrznej instalacji do 
podłączenia instalacji fotowoltaicznej, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Gminą, umożliwiającym terminowe 
zakończenie realizacji całego Programu. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację Beneficjenta z udziału w Programie. 
5. Szacunkowy koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wartość wkładu własnego Beneficjenta Programu 
będą zależały od oferty Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej i mogą różnić się od szacunkowej wyceny projektanta. 
6. Beneficjent zobowiązany jest utrzymać trwałość programu w okresie 5 lat, liczonych od zakończenia roku, w którym 
dokonano montażu instalacji, poprzez utrzymanie urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w 
należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt. 
7. W tym okresie Gmina ma prawo do dokonywania kontroli oraz opracowania dokumentacji potwierdzającej uzyski. 
 

IV. KTO MOŻE APLIKOWAĆ 
1. Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy, będące właścicielem budynku mieszkalnego lub posiadające inny tytuł 
prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Programu, w których efekty realizacji Programu wykorzystywane 
będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. 
2. Program nie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej w obiektach: 
a) zlokalizowanych pod adresem, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza (niezależnie czy jest ona prowa-
dzona pod tym adresem, czy jedynie zarejestrowana); 
b) użytkowanych sezonowo; 
c) ogrzewanych kotłami na paliwa stałe; 
d) pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (eternitem); 
e) ze złym stanem pokrycia dachowego; 
f) zamieszkałych krócej jak 12 miesięcy. 
 

V. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
1. Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 50% dofinansowania wartości instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą mon-
tażu, jednak dofinansowanie to nie może wynieść więcej niż 12 000 zł brutto. 
2. Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji.  
3. Wsparcie nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł, 
kiedy łączna wartość dofinansowania przekroczy 100% wartości wydatków kwalifikowanych. 
4. Elementy składające się na instalację fotowoltaiczną oraz zakres montażu, stanowiące wydatki kwalifikowane Programu 
zostaną wskazane w Umowie. 
 

VI. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO ZAKWAILFIKOWANIU MIESZKAŃCA DO OTRZYMANIA WSPARCIA 
1. Po zatwierdzeniu listy rankingowej Mieszkańcy zakwalifikowani na liście podstawowej do udziału w Programie w wy-
znaczonym terminie zostaną poproszeni o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim w celu:  
a. Potwierdzenia spełniania warunku uczestnictwa w Programie, o którym mowa w pkt I ust. 3 oraz pkt IV ust. 1.  
b. Podpisania Umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej, w celu ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem 
organizacyjnym i finansowym. 
2. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie na liście podstawowej uczestników, zostaną wpisane 
na listę rezerwową i wezmą udział w Programie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z 
udziału w Programie.  
3. Dokładny termin montażu instalacji fotowoltaicznej u Beneficjenta zostanie ustalony odrębnie po podpisaniu Umowy. 
4. Niedokonanie przez uczestnika Programu wpłaty wkładu własnego we wskazanym w Umowie terminie i w określonej 
wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie i rozwiązaniem Umowy.  
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Gmina zastrzega sobie prawo ubiegania się o refundację środków własnych poniesionych na realizację Programu z ze-

wnętrznych środków finansowych.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem programu 
 

 

 

…………………………………………..  

czytelny podpis 

 


