Imię i nazwisko :……………………………

……………, dnia……………...
(miejscowość)

Adres zamieszkania oraz inwestycji: ………………………………………………………
(Gmina Raba Wyżna)

Nr tel.: ……………………..

……………………………………………………
(Adnotacje urzędowe)

DEKLARACJA
uczestnictwa w programie dofinansowania ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3., na potrzeby realizacji projektu
„Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna”
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej
pod adresem:……………………………………………………………………………….., która stanowi:
1. budynek jednorodzinny*,
2. budynek wielorodzinny (dla którego jest wprowadzane wspólne źródło
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ciepła dla więcej niż jednego lokalu)*, o łącznej powierzchni użytkowej ……… m (powierzchnia z podatku od
nieruchomości).
Powierzchnia ogrzewana budynku:……………………………Rok budowy:………………...
1. Rodzaj paliwa wykorzystywanego obecnie do ogrzewania budynku(właściwe zaznaczyć/wypełnić ):
a) węgiel
b) gaz
c) inne (jakie?)…………………………….…
2. Ilość starych kotłów wykorzystywanych do ogrzewania budynku: ………….……
3. Moc starego kotła/kotłów :……………………………………………………………
4. Deklaruję chęć wymiany starego kotła (właściwe zaznaczyć i wypełnić ):
a) węglowego na gazowy , o mocy………….kW,
b) węglowego na biomasę (m.in. pellet) o sprawności energetycznej większej bądź równej 87%
odpowiadający klasie 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, o mocy …..……… kW,
c) węglowego na ekogroszek o sprawności energetycznej większej bądź równej 87%
odpowiadający klasie 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, o mocy ………...… kW.
5. Czy budynek jest podłączony do sieci gazowniczej*?
a) tak
b) nie
6. Czy budynek wymaga przeprowadzenia modernizacji energetycznej* ?
a) tak
b) nie
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7. Czy budynek posiada*?
a) ocieplone ściany
b) ocieplony dach/stropodach
c) energooszczędną stolarkę okienną

[tak / częściowo / nie]
[tak / częściowo / nie]
[tak / częściowo / nie]

8. Wymianę pieca deklaruję zrealizować w terminie*?
a) do końca 2017 roku
b) do końca 2018 roku
c) do końca 2019 roku
d) do końca 2020 roku
9. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne*?
a) tak, w przypadku gdy otrzymam dofinansowanie,
b) tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania,
c) nie.

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych przez Gminę Raba Wyżna na potrzeby realizacji projektu
„Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych jest Wójt Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna
41. Deklarujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
……………………………………………………………………
(czytelny podpis uzupełniającego deklarację)

Załączniki:
 Dokumentacja

fotograficzna kotłowni i kotła wraz z tabliczką znamionową na kotle,
a w przypadku jej braku oświadczenie właściciela o mocy kotła w kW.

Uwagi:


Deklaracja ma charakter informacyjny i nie stanowi wniosku o dofinansowanie.



Wypełnienie deklaracji nie pociąga żadnych skutków finansowych.



Deklarację należy przekazać do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej (Sala Obsługi Klienta, Sekretariat)
do dnia 30

listopada 2016r.

*- właściwe zaznaczyć
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