DEKLARACJA
udziału w programie priorytetowym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice”.
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji.
I.

Dane podstawowe

Imię i nazwisko
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

Deklaruję swój udział w w/w programie, realizowanymi w latach 2019- 2020r., polegający na likwidacji starego źródła ciepła na
paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła.
II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania
1.
a)

Opis likwidowanego źródła ciepła
Rodzaj źródła ciepła
kocioł starej generacji

b)

Moc zainstalowana (w kW)

c)

Rodzaj używanego paliwa
węgiel kamienny

d)
2.
a)

kocioł automatyczny nowej generacji

……………………………………….

węgiel brunatny

Zużycie paliwa (w tonach/rok)

inne paliwa stałe (wymienić jakie:………………………

…………………………

Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła
Rodzaj źródła ciepła

kocioł na gaz ziemny

kocioł na biomasę

III. Planowany termin realizacji inwestycji (proszę podać co najmniej miesiąc i rok, w latach 2019-2020)
Rozpoczęcie

Zakończenie

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT /
mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT * (w przypadku możliwości odzyskania poniesionego
kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto).

Przyjmuje do wiadomości, że złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

...........................................................................
(data i podpis)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu
Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice), zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub
za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl, Przestrzeganie zasad
ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail
iod@michalowice.malopolska.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o dofinansowanie do
wymiany pieca, w ramach realizacji programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do
zawarcia umowy, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Pani/Pana dane osobowe nie
będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator
nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………
/miejscowość i data/

………………………………………..
………………………………………..

/imię nazwisko i adres Wnioskodawcy/

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam,
że
wskazana
przeze
mnie
nieruchomość
zlokalizowana
w
miejscowości............................................przy ul………………….…………… na terenie gminy
Michałowice, jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz że przy realizacji
Inwestycji dopełnię wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania ze wskazanej przeze mnie we wniosku
nieruchomości
zlokalizowanej
w
miejscowości...........................................................przy
ul...................................................................na obszarze gminy Michałowice.
3. 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.
4. Oświadczam, że w przypadku współwłasności dołączę pisemne oświadczenie współwłaścicieli
nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju
planowanych prac.
5. Oświadczam, że inwestycja zostanie wykonana z należytą starannością oraz w sposób, który
zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla
przedsięwzięcia wskaźników.
6. Oświadczam, że przeprowadzę modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z
przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt i w terminie wskazanym przez Gminę.
7. Oświadczam, że zastosuję urządzenie grzewcze (kocioł na gaz lub biomasę) o parametrach, które
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią.
8. Oświadczam, że poddam się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno
przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM, w tym w przypadku
zamontowania kotła na biomasę umożliwię pobranie próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów
oraz udostępnię miejsce składowania opału.
9. Oświadczam, że utrzymam trwałość projektu w okresie 5 lat od momentu rozliczenia
dofinansowania, w tym nie wprowadzę nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie
odpadów (np. dodatkowy ruszt).

……………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/

