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LISTA REZERWOWA INWESTYCJI 
 

DEKLARACJA 
uczestnictwa Wnioskodawcy/-ów w realizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy 

Zabierzów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, etap na rok 2019 

 
 
Ja niżej podpisany/a (należy wpisać wszystkich właścicieli budynku lub osobę upoważnioną przez 

właścicieli z załączonym pełnomocnictwem) 

Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… Nr dow. osob. ……..…… 
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… Nr dow. osob. ……..…… 
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… Nr dow. osob. ……..…… 
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… Nr dow. osob. ……..…… 
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… Nr dow. osob. ……..…… 

NUMER TELEFONU:  …………………………….....………, adres email:…………………….….........…........... 

zamieszkały/-a/li w miejscowości ………………………………….….…..…… kod pocztowy …………………..… 

ulica …………………………...................………… nr domu ……........... nr lokalu…….… 

Adres Inwestycji 

a. miejscowość ……………............…….………..…….. kod pocztowy………………..……..  

b. ulica ………………………………………………… nr domu...............nr lokalu….….........  

Adres do korespondencji, jeśli inny niż zamieszkania 

a. miejscowość ……………..............…….….…..…….. kod pocztowy………………………..  

b. ulica ………………………………...……………… nr domu...............nr lokalu….…..........  

 

Potwierdzam uczestnictwo w programie jak w tytule, inwestycja będzie prowadzona w budynku/lokalu 

mieszkalnym pod wskazanym wyżej adresem. Oświadczam, że wymienię trwale obecnie użytkowane źródła 

ciepła na paliwa stałe (podkreślić jakie): 

Kocioł węglowy; kominek; piec kaflowy;  inne (wpisać jakie)……………..……… 

 
na nowe ekologiczne źródło ciepła: 
(wskazać przez zaznaczenie x) 
 
 Pompa ciepła 

 
 Kocioł gazowy 

 
Kocioł na biomasę spełniający wymagania dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 

 
 
Szacunkowy koszt inwestycji będzie wynosił ………………………………………………………..zł brutto 
 
Ilość paliwa stałego: węgla/drewna zużyta w sezonie grzewczym wynosiła średnio:  

węgla: ..………..… ton     drewna: ………..... m3 
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Czy w budynku jest zarejestrowana działalność gospodarcza? Budynki, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza nie mogą brać udziału w programie dotacyjnym. 
 
 TAK 

 
 NIE 

 
Budynki, które nie spełniają minimalnego standardu efektywności energetycznej na poziomie EpH+W  ≤ 150 
kWh/(m2*rok) będą musiały zostać docieplone. Konieczność/brak konieczności termomodernizacji budynku 
zostanie określona w ocenie energetycznej – darmowej dla mieszkańca. 
Czy budynek jest docieplony? 
 
 TAK 

 
 NIE  

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Numer rachunku bankowego wnioskodawcy/ów, który znajdzie się na umowie o dotację: 
                          

 
Nazwa banku: …………………………………………………………………….………………………………. 
 
Numer działki ewidencyjnej na której znajduje się budynek objęty inwestycją: …………………………… 
 
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 

LUB podać elektroniczny numer księgi wieczystej     KR2K / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ 

          

− pełnomocnictwo dla Wnioskodawcy do złożenia Deklaracji uczestnictwa od wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości na której znajduje się budynek/lokal, jeżeli Deklaracja ta nie jest podpisana przez wszystkich 

współwłaścicieli, (pełnomocnictwo nie może zostać udzielone podmiotowi gospodarczemu, ani osobie 

działającej w imieniu podmiotu gospodarczego). 

− dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) 

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Inwestycję wymiany źródła 
ogrzewania będzie można dokonać dopiero po podpisaniu stosownej umowy z Gminą Zabierzów. 
Prace wykonane przed tym terminem nie będą rozliczane w ramach dotacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..........................................................................................    …….………….…………………..…………… 

                   (czytelny podpis Wnioskodawcy)       (data) 
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OŚWIADCZENIE 

do deklaracji uczestnictwa Wnioskodawcy/-ów w realizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla 

Gminy Zabierzów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, etap na rok 2019 

 

 Oświadczam, że przed podpisaniem umowy o dotację zapoznam się z treścią Regulaminu 

udzielania dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów finansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 Oświadczam, że budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa.  

 Oświadczam, że budynek służy zaspokajaniu moich/naszych potrzeb mieszkaniowych.  

 Oświadczam, że budynek objęty inwestycją posiada jako główne źródło ogrzewania palenisko na 

paliwa stałe. 

 Ja niżej podpisany jako uczestnik programu, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. w Dz. U. z 2016 poz. 922), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz reprezentowanych współwłaścicieli budynku/lokalu w 

ramach programu dotacyjnego jak w tytule. 

 Oświadczam, że zamontowane nowe źródło ciepła w budynku będzie użytkowane trwale przez co 

najmniej 5 lat od daty otrzymania ostatniej płatności przez Gminę (beneficjenta dotacji) dokonanej 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Programu. 

 Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli budynku, w tym oceny 

energetycznej budynku, w którym wykonywana będzie inwestycja objęta programem. Zobowiązuję 

się udostępnić budynek do kontroli w okresie 5 lat od daty otrzymania ostatniej płatności przez 

Gminę (beneficjenta dotacji) dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w 

ramach Programu. 

 Oświadczam, że w ramach inwestycji dokonam wymaganego zakresu prac termomodernizacyjnych. 

 Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona i nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza. 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   (czytelny podpis Wnioskodawcy)       (data) 

 


