DEKLARACJA
uczestnictwa w Projekcie dotyczącym wymiany źródeł ciepła opartych na paliwach stałych
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bobowa, planowanym do realizacji
z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 (dalej: Projekt)
Ja niżej podpisany/a ……....................................................................................................................................,
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ..................................................................................................................................................,
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

nr telefonu ...…….................................................................................................................................................
(dana nieobowiązkowa – ułatwia kontakt w prowadzonej sprawie)

deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie mającym na celu obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez
likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na rzecz (należy wybrać tylko
jedną opcję):


kotła na paliwo gazowe



nowoczesnego kotła na biomasę, spełniającego wymogi ekoprojektu

w budynku/lokalu mieszkalnym położonym pod adresem:


takim samym jak ww. adres zamieszkania



innym niż ww. adres zamieszkania (jakim?) ...…..……………………….………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)

………………………………………………………...…………….………………….…………………….....,
zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr ...…….……………………..…,
w obrębie geodezyjnym ……………………………………., do której posiadam tytuł prawny:


własność



współwłasność*…………………………………………………………………………………….……..
(imiona i nazwiska, adresy zamieszkania wszystkich współwłaścicieli,)

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


inny (jaki?) .………………………………………………………………………………………………...

na podstawie księgi wieczystej nr ...…………………………………………………………………………….

Uwaga: * W przypadku współwłasności do deklaracji należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli

DANE O BUDYNKU MIESZKALNYM
1. Rodzaj budynku:
 jednorodzinny  wielorodzinny (budynek, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale)
2. Typ budynku:
 wolnostojący
 zabudowa szeregowa/bliźniak
 niezależny lokal mieszkalny
2
3. Ogrzewana powierzchnia budynku/lokalu w m : ……………………………
4. Rok oddania budynku do użytkowania: ………………….……
5. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja energetyczna w zakresie:
- ocieplenia ścian zewnętrznych:
 tak
 nie
 częściowo
- ocieplenia dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanym poddaszem:
 tak
 nie
 częściowo
- ocieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą:
 tak
 nie
 częściowo
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej:
 tak
 nie
 częściowo
6. Czy w budynku planowane jest przeprowadzenie do 2021 roku termomodernizacji?
 ścian zewnętrznych
 dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą
 stolarki okiennej i drzwiowej

DANE O SPOSOBIE OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
6. Rodzaj źródła ogrzewania na paliwo stałe przeznaczonego do likwidacji:
 kocioł c.o. zasypowy bez podajnika
 kocioł c.o. z podajnikiem
 piece kaflowe
 inne (jakie?) …………………………………………………………...............................…..………..
Liczba źródeł ogrzewania przeznaczonych do likwidacji: …………………..………………………….…...
Rok produkcji (ewentualnie montażu): ……………………………………………..……………………….
Moc przeznaczonego/ych do likwidacji źródła/eł ogrzewania w kW: ……………………………………...
7. Czy w budynku istnieje wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.?
 tak
 nie
Jeśli „tak” to czy planowana jest wymiana instalacji c.o. i c.w.u. na potrzeby nowego źródła ogrzewania?
 tak
 nie
8. Czy podlegający wymianie sposób ogrzewania służy do ogrzewania więcej niż jednego niezależnego
lokalu mieszkalnego?
 tak
 nie
Jeśli „tak” to ile lokali mieszkalnych ogrzewanych jest wspólnym źródłem ogrzewania? ………….…...
9. Oświadczam, że ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) obecnie uzyskuję przez cały rok na bazie
następującego rodzaju paliwa:
 węgiel  drewno  gaz
 olej opałowy  energia elektryczna
 inne (jakie?): …………………..………….
10. Czy nowe źródło ogrzewania będzie służyć do ogrzewania ciepłej wody użytkowej?
 tak
 nie

11. Zużycie poszczególnych paliw:
 węgiel ..….………………………………………………………………… ton [t]
 gaz ……………………………….…………………………………….….. [m3]
 olej opałowy …………………….………………………………….….….. litrów [l]
 drewno ……………………………………..……………………..….……. [m3]
 energia elektryczna ……….………………..…………………………...… [kWh]
 inne (jakie? proszę podać jednostkę) …………………………….….……. […….]
12. Koszty ponoszone na zakup paliwa:
 węgiel………………………………………………............. zł/rok
 gaz……………………………………………………..…… zł/rok
 olej opałowy…………………………………………..……. zł/rok
 drewno………………………………………………...….… zł/rok
 energia elektryczna ………………..……………………….. zł/rok
 inne (jakie? proszę podać jednostkę.…………………..…… zł/rok
* Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
Przyjmuję do wiadomości, że planowany Projekt będzie realizowany wyłącznie pod warunkiem pozyskania
przez Gminę Bobowa dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina
Bobowa zastrzega, że w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania dofinansowania planowany
termin rozpoczęcia realizacji Projektu może ulec zmianie.
Oświadczam, że przedmiot dofinansowania będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby mieszkaniowe,
niezwiązane z działalnością gospodarczą.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że nie uzyskałem/am, nie ubiegam się i nie będę się ubiegać o dofinansowanie z innych
środków publicznych całości lub części kosztów inwestycji planowanej do realizacji w ramach Projektu.
Oświadczam, że zobowiązuję się do:
1) poddania się ocenie energetycznej budynku oraz, w przypadku nie spełnienia minimalnych standardów
efektywności energetycznej, do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w zakresie
wynikającym z ww. oceny, warunkującej uzyskanie dofinansowania do wymiany sposobu ogrzewania;
2) wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowania wyłącznie
dofinansowanego systemu ogrzewania, spełniającego wymogi Projektu, jako podstawowego źródła ciepła
w budynku;
3) przestrzegania zasad eksploatacji dofinansowanego urządzenia grzewczego w zakresie:
a) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. instalacji
dodatkowego ruszt lub elementów umożliwiających jego zamontowanie),
b) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji
użytkowania urządzenia,
c) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
4) dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zmianą systemu ogrzewania wynikających
z obowiązujących przepisów prawa;
5) poddania się kontroli w zakresie przestrzegania warunków Projektu poprzez udostepnienie miejsca
realizacji inwestycji, w tym umożliwienia pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz
udostepnienia miejsca składowania opału;
6) zapewnienia trwałości dofinansowanego systemu ogrzewania przez okres co najmniej 5 lat od momentu
zakończenia realizacji Projektu;
7) zapewnienia wkładu własnego na sfinansowanie kosztów inwestycji.
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej planowaną inwestycją zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Gminę Bobowa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych jest Gmina Bobowa reprezentowana przez Burmistrza
Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21, Tel. 18 351 43 00;
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lit b, RODO
w celu kwalifikacji do uczestnictwa w Projekcie w związku z planowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji Projektu w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM: Obniżenie
poziomu niskiej emisji – SPR;
4. moje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od
momentu zakończenia procesu oceny wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach poddziałania
4.4.2 RPO WM: Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, a przypadku pozyskania dofinansowania
od momentu zakończenia realizacji Projektu;
5. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kwalifikacji do
uczestnictwa w Projekcie oraz realizacji Projektu;
6. w momencie zakończenia naboru deklaracji uczestnictwa w Projekcie moje dane osobowe zostaną
przekazane przez Gminę Bobowa firmie LONDON Sp. z o.o., która na zlecenie Gminy
przygotowuje wniosek o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu, a w przypadku uzyskania
dofinansowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, czyli Zarządowi Województwa Małopolskiego;
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem;
8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. w odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

..........................................................
(data i podpis składającego deklarację)

