
 

      DEKLARACJA 

udziału w programie pn.: „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach 

domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III” (wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe) 
 

Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu 

wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

I. Dane podstawowe 

 

Imię i nazwisko  

PESEL  

adres do korespondencji 

miejscowość  ulica  

nr budynku/lokalu  kod pocztowy  

Telefon  mail  

Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa 

rzeczowe (podać jakie) 

 

Lokalizacja zadania planowanego do realizacji w ramach w/w programu 

miejscowość  ulica  

nr budynku/lokalu  kod pocztowy  

 

 

II.  Charakterystyka zadania planowanego do wykonania  

 

1. Opis budynku i likwidowanego źródła ciepła 

a) Rodzaj źródła ciepła 

 kocioł na paliwo stałe starej generacji-zasyp  ręczny  kocioł automatyczny na paliwo stałe  

  

b) Klasa kotła    

 pozaklasowe  3 klasa  4 klasa 

 

c) Wiek kotła    

 Do 5 lat  Od 5 – 10 lat  Powyżej 10 lat 

 

d) Moc zainstalowana (w kW) 

 

………………………………………. (Dane o klasie i mocy kotła/pieca 

powinny znajdować się na jego tabliczce znamionowej.) 

e) Rodzaj i ilość (tony) używanego paliwa 

 węgiel kamienny … t  węgiel brunatny … t  inne paliwa stałe (jakie):………………     … t 

 

f) Czy budynek jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania: tak/nie * 

 

g) Czy planują Państwo wymianę/wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: tak/nie* 

 

h) Przygotowanie ciepłej wody poprzez:  

Kocioł/Piecyk gazowy/Bojler elektryczny/Kolektory słoneczne/Inne:……… * 
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i) Stan ocieplenia budynku: 

- Ocieplenie ścian: tak/nie* 

- Ocieplenie dachu/stropodachu: tak/nie* 

- Okna: stare/nowe/pcv/drewno* 

 

j) Czy w razie konieczności dokonają Państwo ocieplenia budynku przed przystąpieniem do prac związanych 

z wymianą kotła na własny koszt? tak/nie* 

 

k) Czy budynek/lokal wyposażony jest w przyłącz gazu: tak/nie 

 

l) Powierzchnia użytkowa budynku:…………....[m2] 

 

m) W części nieruchomości zgłaszanej do udziału w programie prowadzona jest działalność gospodarcza tak/nie 

jeśli tak to stanowi: ..... % powierzchni budynku 

III. Planowany termin realizacji inwestycji   

 

 2019  2020  2021 

 

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku 

VAT.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na  cele związane 

z ograniczeniem niskiej emisji oraz na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu 

w ramach programu priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020 (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000). Administratorem danych jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne. 

 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania ze wskazanej przeze mnie w deklaracji nieruchomości 

zlokalizowanej na obszarze gminy Świątniki Górne  

Numer Księgi Wieczystej/Akt Notarialny………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że wskazana przeze mnie nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. 

 

Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące źródło ciepła na paliwo stałe oraz, że w przypadku 

otrzymania dofinansowania zobowiązuje się do jego likwidacji i użytkowania wyłącznie dofinansowanego 

systemu ogrzewania. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz pozwoleń 

wymaganych przepisami prawa (jeżeli dotyczy). 

 

Oświadczam, że nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Świątniki Górne, w tym 

zaległości podatkowych. 

 

........................................................................... 

(data i podpis) 
*niepotrzebne skreślić 

 
Prowadzony nabór ankiet jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych działań wymiany pieców z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014 -2020. Podjęcie przez Gminę Świątniki Górne dodatkowych działań w tym 

zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

 
Ankieta   ma   charakter   informacyjny.   Wypełnienie   i   złożenie   jej   nie   jest   jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na wymianę kotła. 

Zakup   i   montaż   nowego   źródła   ogrzewania,  w   celu   otrzymania   dotacji,   będzie   możliwy   dopiero   po podpisaniu umowy 

z Gminą Świątniki Górne. 


