
 

 

DEKLARACJA 

przystąpienia do inwestycji dotyczącej wymiany kotłów i palenisk węglowych 

na terenie Gminy ……………….. 

w ramach działania 5.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

 

 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU  

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………...………………………………………………………................. 

Miejscowość ………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu ……..…    

kod poczt. …..…..…..………  tel. ………………………………………   tel. komórkowy ……………………………...    

e-mail .……………….........…………… 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe:  

Nr ankiety: ........................  

Zweryfikował pod względem formalnym: ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis budynku  

Numer działki/-ek (na której mieści się budynek)   

Powierzchnia użytkowa budynku w  m2  

Posiadany tytuł prawny do budynku  tak / nie 

Kubatura budynku w m3  

Rodzaj wentylacji  w kotłowni/piwnicy grawitacyjna              tak/nie 

mechaniczna             tak/nie 

 

Technologia budowy i rok budowy domu 

 

 

Czy dom jest ocieplony 

Czy wymieniono stolarkę otworową 

tak/nie 

tak/nie 

Typ i moc kotła węglowego w kW. 

 
 

 

Lokalizacja  nowego kotła CO we wskazanym  pomieszczeniu 

 Kotłownia           tak/nie 

 Piwnica               tak/nie 

 Inne ( jakie)        tak/nie 

Zasilanie nowego kotła CO paliwem 

 Gaz           tak/nie 

 Biomasa ( Pellet)             tak/nie 

 Olej opałowy       tak/nie 

Czy jest pomieszczenie do wstawienia zbiornika na paliwo ( dotyczy kotła na olej opałowy, 

pellet, biomasę) 

 Pomieszczenie na zbiornik paliwa tak/nie 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deklaruję udział w projekcie i zamiar skorzystania  z dofinansowania wymiany węglowego 
kotła CO  ramach działania  5.4.1  RPO WP  co wiąże się z wniesieniem własnego wkładu 

finansowego w wysokości ………. % kosztów kwalifikowanych. 
Projekt będzie realizowany przez Gminę ………………… pod warunkiem otrzymania dotacji ze 

środków pochodzących z RPO WP na lata 2014-2020 
 

 

 

Oświadczenie:  
Oświadczam,  że  nie prowadzę działalności gospodarczej w budynku objętym projektem . 

 

 

Data: ……………………               Podpis   ………………………………………………  

  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 
r. z późn. zm.) informuje się, że:  

 

1. Administratorem  danych osobowych jest  Urząd Gminy …………………. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu uzyskania dofinansowania do wymiany 
kotłów węglowych. 
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ankiecie celu uzyskania dofinansowania do wymiany kotłów węglowych. 
 


