Obniżenie poziomu niskiej emisji
Deklaracja uczestnictwa na potrzeby RPO do działania 4.4.2 i 4.4.3

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Wnioskodawcy/-ów (gospodarstwa domowego) w realizacji projektu
„Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Lubień poprzez wymianę źródeł
ciepła na wysokosprawne kotły na paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w
indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Lubień” na lata 2016 - 2018,
polegające na odcięciu/trwałej wymianie głównego systemu ogrzewania poprzez wymianę
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk, kotłów na nowoczesne/proekologiczne kotły na
biomasę/paliwa gazowe wraz z niezbędnym zakresem prac instalacyjnych, w gospodarstwach
domowych/budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Lubień.
Ja niżej podpisany,
Nazwisko, imię………………………………………………….……………….*) PESEL
.…………………………seria i nr dow. osob.…………………..…...*)
telefon/fax ………………………………, adres
email:………………….….............…...........*)
zamieszkały/-a w miejscowości ……………………….…..…… kod pocztowy……….……*)
nr domu …...........……*)
Adres gospodarstwa domowego, jeśli inny niż zamieszkania*)
a. miejscowość ……………..............………….…..…….. kod pocztowy………..
b. nr domu................….........
Dane dotyczące modernizacji źródła ciepła (nowego kotła)
Potwierdzam chęć udziału w programie wskazanym w tytule, w budynku mieszkalnym pod
wskazanym wyżej adresem
Oświadczam, że wymienię na trwałe główne źródło ciepła obecnie używane tj.:
kocioł…...................................o mocy…............kW,.….....szt. )*
który zostanie zdemontowany wraz z protokolarnym potwierdzeniem utylizacji.
W ramach projektu można otrzymać refundację zakupu kotłów spalających biomasę, paliwa
gazowe oraz ekologiczne, niskoemisyjne kotły spalające paliwa stałe. Nowe kotły muszą
spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2010 oraz wymagania ekoprojektu .
Wykaz kotłów spełniających powyższe normy jest dostępny na stronie:
www.powietrze.malopolska.pl/kotly
1. Rodzaj planowanego, nowego źródła ciepła (typ kotła, rodzaj opału, moc)
……………………………………………………………………………………..
2. Szacunkowe koszty zakupu nowego pieca:………………………………………..
3. Szacunkowe koszty modernizacji wewnętrznej instalacji (możliwe tylko w przypadku
braku możliwości podłączenia nowego kotła do obecnej instalacji centralnego
ogrzewania)……………………………………………………………………………
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4. Oświadczam, iż w przypadku konieczności uzyskania zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego zgłoszenia/pozwolenia na budowę na zakres prac związanych z
modernizacją instalacji centralnego ogrzewania uzyskam stosowne pozwolenia we
własnym zakresie i na własny koszt
5. Gospodarstwa domowe, w których prowadzona jest działalność: gospodarcza,
gospodarstwo agroturytyczne, bądź inna działalność przy otrzymaniu dotacji objęte
zostanie wydaniem decyzji o otrzymanej pomocy de-minimis
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1998 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135) w
celu realizacji projektu przez Gminę Lubień
7. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych audytorom energetycznym
działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego do przeprowadzenie audytu
energetycznego budynku, w którym planowana jest wymiana starego kotła.
…................................................
(miejscowość i data)

…..............................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika)

ZŁOŻENIE DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOWAŻNE Z PRZYZNANIEM
DOTACJI
Zakup nowego kotła będzie refundowany dopiero po podpisaniu umowy z gminą Lubień

Załączam:
− aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której położony jest budynek/lokal
mieszkalny,potwierdzający, że Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem tej
nieruchomości. Odpis możliwy do wydrukowania ze strony http://ekw.ms.gov.pl
− pełnomocnictwo dla Wnioskodawcy do złożenia Deklaracji uczestnictwa podpisane przez
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na której znajduje się budynek, jeżeli Deklaracja
ta nie jest podpisana przez wszystkich współwłaścicieli,

*) dane wymagane

