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Załącznik 1  
 

Numer ewidencyjny deklaracji: ………………. 

 

Data wpływu: …………………………………. 

       (wypełnia Urząd) 

………………………………………………. 

                                                                        Miejscowość i data   

 

   

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. “Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 

prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1” 

  realizowanym na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

Ja, niżej podpisany/a* (Zarządca Wspólnoty/Osoba reprezentująca Zarząd Spółdzielni*) 

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

tel.:….............………..…..……………………… e-mail: …………………………………...……………………. 

reprezentujący Wspólnotę mieszkaniową / Spółdzielnię mieszkaniową* 

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

. 

zlokalizowaną obejmującą obiekt/obiekty* mieszkalne zlokalizowane pod 

adresem/adresami*:...……………………………………..…….......………………………………….………….

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

wnioskuję o przyznanie dotacji w ramach projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 

Projekt 3.3.1 planowanego do realizacji przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza 

1. Niniejszym oświadczam, że jestem Zarządca Wspólnoty/Osobą reprezentująca Zarząd Spółdzielni* 

położonej na terenie [nazwa miejscowości] ..................................................................... przy ulicy 

………………………………………………………… Jako Zarządca Wspólnoty/Osoba reprezentująca 
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Zarząd Spółdzielni* na mocy udzielonych mi pełnomocnictw lub uchwały mam prawo do składania 

oświadczeń woli w zakresie instalacji jak i eksploatacji zadeklarowanej poniżej instalacji źródła ciepła w 

okresie Trwałości Projektu. 

2. Zgodnie z powyższym oświadczam, że jako Wspólnota/Spółdzielnia jesteśmy zainteresowani 

uczestnictwem w projekcie i montażem:** 

❏ Instalacji centralnego ogrzewania 

□ kotła gazowego  

□ kotła na biomasę klasy 5  

□ węzła sieci ciepłowniczej 

❏ Instalacji ciepłej wody użytkowej 

□ kotła gazowego  

□ kotła na biomasę klasy 5  

□ węzła sieci ciepłowniczej 

❏ Modernizacją instalacji CO/CWU 

 

3. W przypadku otrzymania dofinansowania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ze środków EFRR 

oraz zakwalifikowania należącego do Wspólnoty mieszkaniowej / Spółdzielni mieszkaniowej* obiektu do 

Projektu: 

a)  wyrażam zgodę na wykonanie instalacji w budynku mieszkalnym i oświadczam, że 

nieodpłatnie udostępnię na czas realizacji projektu niezbędną powierzchnię 

pomieszczeń w celu wykonania instalacji, 

b)  oświadczam, że przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu będę 

utrzymywał w powyższej nieruchomości zamontowaną instalację wraz z umieszczonymi 

oznaczeniami, logotypami o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

c) zobowiązuje się do demontażu i utylizacji obecnie wykorzystywanego urządzenia 

grzewczego (Nie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji źródła ciepła i 

przedsięwzięć polegających na wymianie systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej) 

4. Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………. 

5. Oświadczam, że zamieszkały budynek posiada aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej 

obiektu  TAK / NIE (jeśli TAK kopia świadectwa w załączeniu do wniosku).* 

6. Oświadczam, iż w ciągu ostatnich 10 lat w budynku objętym Projektem zostały przeprowadzone 

działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej budynku, których zakres został 

wskazany w Ankiecie stanowiącej załącznik do niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

7. Ponadto oświadczam, że: 
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● Wspólnota/Spółdzielnia nie posiada 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 zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, ogrzewanie 

elektryczne lub ciepło sieciowe, 

● W budynku NIE JEST / JEST prowadzona działalność gospodarcza/rolnicza,  

● W przypadku otrzymania dofinansowania Wspólnota/Spółdzielnia przekaże prawo 

dysponowania niezbędną częścią ww. nieruchomości Gminie uczestniczącej w Projekcie, na 

okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (wielkość przekazywanej 

nieruchomości będzie zależna od wymogów technicznych wybranej instalacji). 

● Wyrażam zgodę  na  montaż  i  utrzymywanie  w  powyższej  nieruchomości,  przez  okres  co  

najmniej 5 lat po zakończeniu finansowej realizacji Projektu, zamontowanej instalacji oraz 

umieszczonego oznaczenia o dofinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu   

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

● Deklaruję przystąpienie do Projektu i pokrycie wkładu własnego, a także przyjmuję do 

wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach zostanie ustalona po 

wyłonieniu wykonawcy/ów zadania inwestycyjnego. 

● W okresie Trwałości Projektu zobowiązuję się do ochrony ubezpieczeniowej instalacji objętej 

Projektem w ramach ubezpieczenia bezpośredniego instalacji lub w ramach ubezpieczenia 

budynku. 

● Deklaruję zobowiązanie do niezwłocznego podpisania Umowy dotacyjnej (w przypadku 

ostatecznej decyzji o realizacji Projektu na terenie Gminy), która regulować będzie warunki 

uczestnictwa w ww. Projekcie oraz zasady użyczenia nieruchomości. 

● 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 pn. “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w 

domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 

3.3.1”. 

● Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu naboru deklaracji udziału i realizacji 

projektu ” i akceptuję jego treść. 

8. Do niniejszej Deklaracji załączam dokumenty potwierdzające kryteria merytoryczno-punktowe 

zgodnie z punktem VII Regulaminu Projektu:  TAK / NIE * 
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     …………………………………………………….….  

    (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości / 

pełnomocnika) 

 

 

Załączniki do deklaracji udziału w Projekcie: 

1. Ankieta informacyjna. 

2. Projekt instalacji zawierający opis przedmiotowy i rzeczowy 

3. Kosztorys inwestorski 

4. Oświadczenie zarządu wraz z Uchwałą zarządu (spółdzielnia) lub współwłaścicieli (wspólnota) 

5. Oświadczenia mieszkańców o przystąpieniu do projektu (jeżeli dotyczy) 

6. Formularz informacyjny RODO 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**proszę zaznaczyć jedną wybraną technologię krzyżykiem.  
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Załącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Ankieta informacyjna 
 

Gmina/Miasto  Nr deklaracji  data ankiety  

 

Dane Wspólnoty/Spółdzielni: 

Nazwa Spółdzielni/Wspólnoty mieszkaniowej:......................................................................................... 

Miejscowość:.............................................. Ulica……………………………. Nr budynku………………… 

Nr ewidencyjny działki………………………liczba mieszkańców………..  

Telefon kontaktowy………………………….. 

 

Informacje o obiekcie 

Powierzchnia ogrzewana [m2]............................................................................ 

Kubatura powierzchni ogrzewanej [m3].............................................................. 

Średnioroczne zużycie energii końcowej zgodnie z charakterystyką energetyczną budynku 

.....................................................[kWh] 

Rok budowy…………………………………………….. 
 
 

Czy budynek posiada możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej?  

❏ TAK ❏ NIE  

Czy budynek posiada instalację gazową lub możliwość podłączenia do sieci gazowej?  

❏ TAK ❏ NIE  

 

Informacje o zakresie inwestycji  

Skrócony opis inwestycji 

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

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

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

Czy inwestycja obejmuje prace tylko na częściach wspólnych bez ingerencji we własnościowe lokale 

mieszkalne   

❏ TAK ❏ NIE  

http://www.wisloka.pl/
http://www.wisloka.pl/
http://www.wisloka.pl/


 
 

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI,  ul. Konopnickiej 82,  38-200 Jasło,  www.wisloka.pl 
tel.13 443 70 20, 21…27; fax.13 443 70 23; email: biuro@wisloka.pl  

 

Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki – Projekt 3.3.1” 

 

 

 

Zakres planowanej inwestycji: 

❏ Wymiana w obrębie indywidualnych mieszkańców 

❏ Wymiana 

instalacji CO 

❏ Wymiana instalacji 

CWU 

❏ Modernizacja instalacji 

CO/CWU 

❏ Wymiana zbiorcza - w obrębie części wspólnej obiektu 

❏ Wymiana 

instalacji CO 

❏ Wymiana instalacji 

CWU 

❏ Modernizacja instalacji 

CO/CWU 

 

Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem…………………………………………………………….... zł  

● W tym wartość prac na częściach wspólnych zgodnie kosztorysem …...….…………….... zł  

● W tym wartość prac na w obrębie własnościowych lokali mieszkalnych .….…………….... zł  

 
 
Informacje o kotłowni 

Wymiary: 

❏ szerokość [m] 
………………….. 

❏ długość [m] 
…………………….. 

❏ wysokość 
[m]............................. 

 

lokalizacja kotłowni: 

❏ piwnica ❏ parter ❏ inne ……………… 

 

Wymiary wejścia do kotłowni: 

❏ szerokość [m] 
………………….. 

❏ wysokość 
[m]............................. 

 

 
System grzewczy 
 

System przygotowania C.W.U. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zapotrzebowanie budynku na energię końcową  

Do celów H+W ……………………..[kWh] Do celów CWU ………………………..[kWh] 

 

Typ systemu grzewczego 

❏ układ otwarty ❏ układ zamknięty 

 

Typ źródła ciepła przed modernizacją  

❏ Kocioł olejowy ❏ Kocioł gazowy ❏ Kocioł węglowy  

❏ pozaklasowy  

❏ klasa …. 

❏ kocioł na biomasę ❏ inne ………………….  

Moc cieplna źródła przed modernizacją ………………...kW 

 

Typ pracy kotła 

❏ CO+CWU ❏ tylko CO 

 

Typ źródła ciepła po modernizacji 

❏ Kocioł gazowy ❏ Kocioł na biomasę 5 
klasy 

❏ węzeł sieci 
ciepłowniczej 

 

Moc cieplna źródła po modernizacji ………………...kW 
 

 

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

 

        Podpis Zarządcy Wspólnoty/Osoby 

 reprezentującej Zarząd Spółdzielni*  
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Załącznik nr 4 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

 

Oświadczenie Zarządcy Wspólnoty/ zarządu Spółdzielni* 

 

Zarządca Wspólnoty/ zarząd Spółdzielni* wyraża zgodę na realizację przedsięwzięcia w 

zakresie określonym w dokumentacji projektowej, na zasadach określonych w regulaminie 

projektu “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na 

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1”, co zostało 

potwierdzone wydaniem stosownej uchwały*. 

Wraz z oświadczeniem dołączono kserokopię uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

 

…………………………………………… 

data i czytelny podpis przedstawiciela Zarządu 

Spółdzielni/ Zarządcy Wspólnoty  

 

* Dla spółdzielni uchwałę podejmuje zarząd Spółdzielni dla wspólnot Współwłaściciele   

 

Istotne zapisy uchwały:  

Wyrażam zgodę na udział w projekcie “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł 

ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 

Projekt 3.3.1”……………………(oznaczenie podmiotu)................ na zasadach określonych w 

Regulaminie projektu. W przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania wyrażam zgodę 

na realizację inwestycji w zakresie który przedstawia projekt…………..(oznaczenie projektu 

wykonawczego / budowlanego)......... w zakresie kosztów oszacowanych na podstawie 

kosztorysu…………….. (oznaczenie kosztorysu)........... Jednocześnie wyrażam zgodę na 

wniesienie wkładu własnego przez ……..(oznaczenie podmiotu)........... na zasadach 

określonych w Regulaminie projektu.    
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Załącznik nr 5 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

 

Oświadczenie mieszkańców o przystąpieniu do projektu 

 

Ja……………............................., będący właścicielem lokalu mieszkalnego lub jestem 

posiadaczem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem  

ul……………………………………………………………………………………………………..…….. 

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

.legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ....................................................................... 

deklaruję udział w Projekcie “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w 

domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -Projekt 

3.3.1”. Jednocześnie wyrażam zgodę na prowadzenie prac remontowo budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia na terenie mojego lokalu oraz deklaruję 

przyłączenie do zmodernizowanej instalacji grzewczej CO/CWU.  

 

 

 

……………………………………………

  data i czytelny podpis właściciela / 

współwłaściciela lokalu / posiadacza 

spółdzielczego prawa do lokalu 
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Załącznik nr 6 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

 

Formularz informacyjny RODO 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwanego dalej RODO), informujemy iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez 

Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, tel. (13) 448 63 00 

(centrala); e-mail: urzad@um.jaslo.pl, www.um.jaslo.pl. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@um.jaslo.pl  lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

i e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania 

korespondencji papierowej, podmiotom zaangażowanym w realizację programu. 

W przypadku udzielenia dotacji Pani/Pana dane zostaną udostępnione beneficjentowi 

projektu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 10 lat od zakończenia realizacji 

Projektu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji 

międzynarodowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 

ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 

Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie 

danych skutkuje brakiem możliwości udziału w programie.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

11. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać 

wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 
 
 
 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w formularzu.  

 

 

………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli / użytkownika wieczystego/ użytkowników 

wieczystych)  

http://www.wisloka.pl/
http://www.wisloka.pl/
http://www.wisloka.pl/

