
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY KAMIEŃSK 
 

I. Dane dotyczące właściciela budynku: 

Imię  

Nazwisko  

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Telefon  

Adres e-mail  

 

II. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 

Ja, niżej podpisany/a*  …………………..……...………………………………………… zamieszkały/a* w miejscowości 

……………………………………………….....… legitymujący/a* się dowodem osobistym seria/nr ………………………............ 

wydanym przez …........…........…..……………………, PESEL ………......……………………., deklaruję uczestnictwo w projekcie  

pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Kamieńsk” planowanym do realizacji przez Gminę Kamieńsk                      

w ramach działania IV.4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

1. Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w miejscowości 

……………………………...........................….. nr ewidencyjny działki: ….......…..........…. obręb: …...............................……..  

Podać tytuł własności: ................................................................................................................................................ 

2. Jeżeli nieruchomość posiada współwłaścicieli proszę wymienić: ……….......................………....................................... 

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

3. Deklaruję wymianę istniejącego źródła ciepła na: gazowe* (gaz ziemny – propan butan) / biomasę*. 

4. Szacowaną moc nowego źródła ciepła określam na: …….......……… kW. 

5. Oświadczam, że budynek, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła wykorzystywany jest wyłącznie na cele 

mieszkalne, tj. nie jest w nim i nie będzie przez okres trwałości projektu zarejestrowana lub prowadzona 

działalność gospodarcza. 

6. Wyrażam zgodę na użyczenie Gminie nieruchomości na cele realizacji montażu źródła ciepła. 

7. Godzę się na to, że przez okres trwałości projektu (tj. 5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie) 

instalacja powstała w wyniku projektu będzie własnością Gminy Kamieńsk, a po zakończeniu okresu trwałości 

projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony. 

8. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie odrębnej 

umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w kosztach zostanie 

ustalona po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji związanej z realizacją projektu i 

wykonawcy robót budowlanych. 

9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie audytu energetycznego budynku i przetwarzanie moich danych 

osobowych na cele związane z projektem zgodnie z przepisami RODO. 
 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu przez IZ WŁ to maj 2020 roku. Złożenie ankiety i pokrycie przez 

uczestnika projektu kosztów wykonania dokumentacji nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja 

inwestycji jest wyłącznie zależna od ogłoszenia konkursu i uzyskania środków UE. 

 
…………………………………………. 

                                                                                                                            (data i czytelny podpis) 
 

    * -  niewłaściwe skreślić 


