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………………………………………………. 

                                                                      Miejscowość i data
   

  (wypełnia Urząd) 
Deklaracja udziału w Projekcie pn. 

“Czysta energia - ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie 

Gminy Cisek” 

 

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………........………………………..….…………………. 

zamieszkały/a pod adresem: ………………………………………….......……………………………………….………, 

deklaruję uczestnictwo w Projekcie pn.: "Czysta energia - ograniczanie niskiej emisji poprzez 

wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek " planowanym do realizacji przez Gminę w 

ramach Działania 5.5: Ochrona powietrza finansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym* nieruchomości położonej w miejscowości ………………………… nr ewidencyjny działki: 

............................ obręb: ....................... dla której własność poświadczona jest na podstawie księgi 

wieczystej/aktu własności/postanowienia Sądu/ inne, tj. (nazwa i nr dokumentu) 

.................................................................. i posiadam prawo do dysponowania powyższą 

nieruchomością umożliwiającą instalację i eksploatację zadeklarowanej poniżej konfiguracji urządzeń. 

Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w Projekcie i 

montażem**:  

□ instalacji kotła gazowego kondensacyjnego, 

□ instalacji kotła na biomasę,  

□ instalacji kotła węglowego klasy 5 (wg normy PN-EN 303–5:2012) z automatycznym 

podawaniem paliwa, 

□ inne urządzenie grzewcze: ………………………………………….………………………….. 

  

Nr ewidencyjny deklaracji:………………………. 

Data wpływu:………………….. 
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Oświadczam, iż: 

1. otrzymuje dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych 

 

❏ tak  

- liczba osób w gospodarstwie domowym 

(dotyczy osób zameldowanych w lokalu / 

budynku, w którym zmieniane będzie źródło 

ciepła) ……………………………………………………………… 

-  średni miesięczny dochód1 na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia 

deklaracji..................................................... 

❏ nie 

2. w gospodarstwie domowym są osoby2 z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), a także 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.), 

❏ tak  ❏ nie 

3. w gospodarstwie domowym są członkowie3, którzy w dniu złożenia wniosku o objęcie 

projektem posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych gospodarstwa domowe których 

członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn, zm).  

❏ tak  ❏ nie 

Ponadto oświadczam, że:  

● Nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec 

Gminy Cisek. 

                                                           
1

 w rozumieniu definicji określonej w załączniku pn. “Definicja dochodu” 

2
 (dotyczy osób zameldowanych w lokalu / budynku, w którym zmieniane będzie źródło ciepła) 

3
 (dotyczy osób zameldowanych w lokalu / budynku, w którym zmieniane będzie źródło ciepła) 
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● Obecnym źródłem ogrzewania budynku nie jest kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na 

paliwo stałe klasy 5 (norma PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zgodny z Dyrektywą w sprawie 

Ecodesign, ogrzewanie elektryczne lub ciepło sieciowe. 

● Instalacja objęta Projektem będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

● Adres budynku jest / nie jest* miejscem administracyjnej rejestracji działalności 

gospodarczej. 

● Deklaruję przystąpienie do Projektu i pokrycie wkładu własnego oraz ewentualnych kosztów 

niekwalifikowanych. 

● Wyrażam zgodę na poddanie się ocenie energetycznej budynku wykonanej bezpośrednio po 

złożeniu wniosku, przeprowadzonej zgodnie z metodyką określoną dla działania 5.5 RPO WO 

na lata 2014-2020, jednocześnie akceptując, iż przeprowadzenie oceny energetycznej nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie i przyznaniem dotacji.  

● Zobowiązuje się do likwidacji i utylizacji obecnie użytkowanego źródła ciepła w momencie 

montażu nowego źródła ciepła, dofinansowanego w ramach niniejszego Projektu. 

● Deklaruję zobowiązanie do niezwłocznego podpisania umowy z Gminą (w przypadku 

ostatecznej decyzji o realizacji Projektu), która reguluje warunki uczestnictwa w Projekcie. 

● Nie mam technicznej oraz/lub ekonomicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej lub 

ciepłowniczej (dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o dofinansowanie kotła węglowego 

klasy 5 (wg normy PN-EN 303–5:2012)). 

● Zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym formularzu RODO (Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych), przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe będą przetwarzane na 

cele realizacji Projektu na podstawie art. 6 ust. 1B RODO. 

 

      …………………………………………………….….   

     (data i czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli / 

użytkownika wieczystego/ użytkowników wieczystych)  

Załączniki: 

1. Ankieta mieszkańca. 

2. Formularz informacyjny RODO. 

 
* niepotrzebne skreślić  

**zaznaczyć jedną wybraną technologię krzyżykiem 

Pouczenie: 
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● Komplet składanych dokumentów w wersji papierowej powinien być spięty w jeden pakiet, 

uzupełniony i opatrzony czytelnym podpisem Wnioskodawcy.  

 

 


