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………………………………………………. 

                                                                      Miejscowość i data 

  

  (wypełnia Urząd) 

Deklaracja udziału w Projekcie pn. 

“Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na 

terenie Gminy Bierawa” 

 

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………........………………………..….…………………. 

zamieszkały/a pod adresem: ………………………………………….......……………………………………….………, numer 

telefonu ……………………………………… deklaruję uczestnictwo w Projekcie pn.: "Niskoemisyjna gmina - 

poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa" 

planowanym do realizacji przez Gminę w ramach Działania 5.5: Ochrona powietrza finansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym* nieruchomości położonej w miejscowości ………………………… nr ewidencyjny działki: 

............................ obręb: ....................... dla której własność poświadczona jest na podstawie księgi 

wieczystej/aktu własności/postanowienia Sądu/ inne, tj.(nazwa i nr dokumentu) 

....................................................................................i posiadam prawo do dysponowania powyższą 

nieruchomością umożliwiając zarówno instalację jak i eksploatację zadeklarowanej poniżej konfiguracji 

urządzeń. 

Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie  

i montażem**:  

□ instalacji kotła gazowego kondensacyjnego, 

□ instalacji kotła na biomasę,  

□ instalacji kotła węglowego klasy 5 (wg normy PN-EN 303–5:2012) z automatycznym    

              podawaniem paliwa, 

□ innego rodzaju ogrzewania ekologicznego (jakiego?) _________________________________ 

Ponadto oświadczam, że:  

● Nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy, na 

terenie której planowany jest montaż instalacji. 

● Źródłem ogrzewania budynku nie jest kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe klasy 5 (norma 

PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, ogrzewanie elektryczne lub 

ciepło sieciowe. 
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● Instalacja objęta Projektem będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

● Adres budynku jest / nie jest* miejscem administracyjnej rejestracji działalności gospodarczej. 

● Deklaruję przystąpienie do Projektu i pokrycie wkładu własnego oraz ewentualnych kosztów 

niekwalifikowanych. 

● Wyrażam zgodę na poddanie się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu 

zgodnie z metodyką zawartą w Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny energetycznej 

budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza, jednocześnie akceptując, iż przeprowadzenie oceny 

energetycznej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie i przyznaniem 

dotacji.  

● Zobowiązuje się do likwidacji i utylizacji obecnie użytkowanego źródła ciepła w momencie montażu 

nowego źródła ciepła, dofinansowanego w ramach niniejszego Projektu. 

● wykonam modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny 

energetycznej –  w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika  z ww. oceny; 

● zlikwiduję stary kozioł oraz zobowiązuję się do użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu 

ogrzewania.  

● Deklaruję zobowiązanie do niezwłocznego podpisania umowy z Gminą (w przypadku ostatecznej decyzji 

o realizacji Projektu na terenie Gminy), która reguluje warunki uczestnictwa w w.w. Projekcie. 

● Nie mam technicznej oraz/lub ekonomicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej 

(dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o dofinansowanie kotła węglowego klasy 5 (wg normy PN-EN 

303–5:2012). 

● Zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym formularzu RODO (Rozporządzenie 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), 

przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe będą przetwarzane na cele realizacji projektu 

„Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie 

Gminy Bierawa” na podstawie art. 6 ust. 1B RODO. 

 

         …………………………………………………….….   

(data i czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli / użytkownika  

wieczystego/ użytkowników wieczystych) 

Załączniki: 

1. Ankieta mieszkańca. 

2. Formularz informacyjny RODO. 

 
* niepotrzebne skreślić  
**zaznaczyć jedną wybraną technologię krzyżykiem 
 
Pouczenie: 

 Komplet składanych dokumentów w wersji papierowej powinien być spięty w jeden pakiet, uzupełniony i opatrzony 

czytelnym podpisem Wnioskodawcy.  

 

 


