DEKLARACJA UDZIAŁU
w projekcie pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w
gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i paliwa stałe), realizowanego w ramach Programu
Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 i planowanego do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020.
I. WŁAŚCICIELE / WNIOSKODAWCY
1. Imię i
nazwisko
Adres
zamieszkania
2. Imię i
nazwisko
Adres
zamieszkania
3. Imię i
nazwisko
Adres
zamieszkania

Telefon kontaktowy
lub e-mail
Tel. ……………………………………. e-mail: …………………………………………………………

II. DEKLARUJĘ UDZIAŁ W PROJEKCIE POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ: zaznaczyd X na właściwym kwadracie
Kotła na paliwo stałe (kocioł min. klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012
i spełniający wymogi ekoprojektu)
Kotła na paliwo gazowe
Dodatkowo wykonanie instalacji wewnętrznej niezbędnej do
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania

□
□
□ TAK
□ NIE
□ NIE WIEM

III.DANE PODSTAWOWE BUDYNKU zgłoszonego do projektu
Adres nieruchomości : (bez podawania
kodu pocztowego)
ulica … nr …………………………………………………………………………………………
miejscowośd ………………………………………………………………………………………..
Nr geodezyjny działki
Rodzaj obiektu

□ Dom jednorodzinny wolnostojący
1

□ Dom wielorodzinny
□ Mieszkanie
□ Bliźniak / szeregowy
Rok zakooczenia budowy/ oddania w
użytkowanie
Liczba mieszkaoców
Budynek wykorzystywany na
prowadzenie działalności gospodarczej
Pożądany orientacyjny termin wymiany
kotła (pieca)

……………………………… r.
………………………………. osób
□ TAK
□ 2017 r.

□ NIE
□ 2018 r.

IV. DANE WSTĘPNE do opracowania audytu energetycznego
Rodzaj systemu ogrzewania budynku– istniejące źródła ciepła, wiek
Kocioł zasilający
□ ręczny
□ do 5 lat □ od 5 do 10 lat □ powyżej 10 lat
cały budynek
……….. sztuk □ automatyczny
Piece w
□ do 5 lat □ od 5 do 10 lat □ powyżej 10 lat
pomieszczeniach ……….. sztuk
Nie dotyczy
Kominek
□ z obiegiem
……….. sztuk □ bez obiegu
□ do 5 lat □ od 5 do 10 lat □ powyżej 10 lat
powietrza
Parametry istniejącego kotła Rok produkcji /wg tabliczki znamionowej lub jeśli nie znany podad
jeśli dotyczy:
rok montażu : ……….…………………………. r.
Moc max : ………………………………………….. kW
Producent: ………………………………………………………………………………..
Typ: …………………………………………………………………………………………..
Model: ………………………………………………………………………………………
Termostaty na grzejnikach:
□ TAK
□ NIE
Regulacja ciepła w pomieszczeniu: □ TAK
□ NIE
Regulacja ciepła na kotle:
□ TAK
□ NIE
Inne sposoby regulacji ciepła: ……………………………………………………
Inne źródła - podad parametry
techniczne :
……………………………………………………………………………………………………
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Źródło ogrzewania wody w lecie
Producent: ……………………………………………………………………………….
Typ/ rodzaj: ……………………………………………………………………..……….
Model: ………………………………………………………………………………………..
Zasobnik ciepłej wody: □ TAK
□ NIE
Źródło ogrzewania wody w zimie
Producent: ………………………………………………………………………………
Typ/ rodzaj: …………………………………………………………………………….
Model: ………………………………………………………………………………………
Zasobnik ciepłej wody: □ TAK □ NIE
Inne źródła - podad parametry
techniczne :
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Roczne zużycie surowców i mediów do ogrzewania
budynku oraz ciepłej wody (średnie zużycie za rok )
Węgiel kamienny, zużycie
Ekogroszek zużycie
Gaz sieciowy zużycie
Drewno zużycie
Olej opałowy zużycie
Energia elektryczna zużycie
Inne -podad jakie zużycie (…………………………………………)
Dane techniczne budynku
Zamontowane okna w budynku
Producent okien PVC
Model

…………………………………ton
…………………………………ton
…………………………………m3
…………………………………m3
…………………………………m3
……………………………kWh/rok
……………………………………………….….
□ PVC
…………………………..……………………………………
………………………………………………………………..
□ drewniane stare
□ drewniane klejone warstwowo
□ wymienione częściowo

Zamontowane drzwi zewnętrzne
producent/ model ……………………………………………………………..
wypełnienie warstwą termoizolacyjną: □ TAK
□ NIE
Wentylacja w budynku
□ grawitacyjna □ mechaniczna
Instalacja chłodzenia
Instalacja elektryczna – rok wykonania

□ TAK

□ NIE

…………………………………………..r.
Konstrukcja ścian zewnętrznych
(np. pustak MAX +10 cm styropianu)
Konstrukcja posadzek
(np. wylewka beton + 10 cm styropianu)
Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
lub docieplenie dachu (np. 20 cm wełny mineralnej)
Powierzchnia części ogrzewanej w budynku

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………m2

Kubatura budynku
Lokalizacja budynku -

Orientacja-kierunek wejścia głównego do budynku
względem stron świata, wejście:

…………………………………m3
□ w centrum wsi
□ na przedmieściach/ na uboczu
□ na otwartej przestrzeni
□ w lesie
□ od południa
□ od północy
□ od wschodu
□ od zachodu

V. INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI / WNIOSKODAWCÓW
Dotacja na kocioł 350 zł/ kW mocy nowego kotła ale nie więcej niż 8 000 zł/ kocioł w budynku jednorodzinnym
lub 10 000 zł/kocioł w budynku wielorodzinnym. Dodatkowo w razie konieczności dotacja na wykonanie
instalacji wewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu ogrzewania (nie więcej niż 6 000 zł/
budynek jednorodzinny lub do wielokrotności 6 000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni). W przypadku wymiany kotła na
kocioł na paliwa stałe dotacja dodatkowa na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania urządzenia – wyniesie maksymalnie 1 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego i
wielokrotności kwoty 1 000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie
nie więcej niż 80 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni . Dotacja może byd przeznaczona na : demontaż starego kotła,
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zakup i montaż nowego kotła oraz niezbędnej armatury tj. czopuch, pompa, zawory, zespół rurowy, izolację
rurociągów i montaż naczynia wzbiorczego, niezbędny osprzęt, a w przypadku kotłów gazowych wkład
kominowy. Dodatkowo dotacja może pokryd koszty wewnętrznej instalacji niezbędnej do funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania. Szczegółowe warunki określone zostaną w regulaminie konkursu przez Urząd
Marszałkowski. Wsparte projekty muszą skutkowad redukcją CO2 co najmniej o 30% w stosunku do istniejących
instalacji.
Wypełnienie deklaracji jest pierwszym elementem przygotowania wniosku do Programu
Subregionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020. Przystąpienie Gminy do programu uwarunkowane jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i
przyznaniem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.
Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem Wnioskodawcy/ Mieszkaoca do
projektu. O kwalifikacji danego budynku mieszkalnego zadecyduje przeprowadzony audyt energetyczny, w
razie potrzeby także wykonanie niezbędnych działao termomodernizacyjnych, oraz kolejnośd zgłoszeo
deklaracji w ramach limitu planowanych wymian (300 szt. kotłów na paliwo stałe, 200 szt. kotłów na gaz), w
wyjątkowych przypadkach, trudna sytuacja rodzinna lub materialna. Koszt audytu pokrywa Województwo
Małopolskie.
Na niezbędną termomodernizację mieszkaocy będą mogli ubiegad się o preferencyjną pożyczkę w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program JAWOR (pożyczka 90% kosztów
kwalifikowanych, oprocentowanie 2% rocznie, minimalna kwota pożyczki 20 000 zł – maksymalna kwota
pożyczki 100 000 zł, po spełnieniu warunków możliwośd umorzenia pożyczki do 20%). Program skierowany
przez WFOŚiGW do osób fizycznych.
Przetwarzanie danych osobowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135) a zawartych w niniejszej deklaracji, prowadzone będzie wyłącznie na cele
realizacji projektu. W każdym czasie osobie przysługują prawa określone w/w ustawą, w tym prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich zmiany i poprawiania.
VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCÓW
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji wyłącznie na cele realizacji
projektu pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych (paliwa gazowe i paliwa stałe), w ramach Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na
lata 2015-2023.
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
wyrażam zgodę na demontaż starego kotła, oraz zachowanie produktów projektu w okresie wymaganym przez
Urząd Marszałkowski i wymogi dofinansowania określonego w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Deklaruję udostępnienie obiektu na potrzeby opracowania audytu energetycznego, oraz podpisanie z
Gminą umowy na udział w projekcie.
W przypadku nie uzyskania dofinansowania nie będę wnosid roszczeo wobec Gminy .
Dysponuję odpowiednim pomieszczeniem na montaż nowego kotła. We własnym zakresie i na własny
koszt wykonam wszelkie prace przygotowawcze celem dostosowania w/w pomieszczenia przed montażem
kotła, oraz prace remontowe i porządkowe, które będą następstwem prac montażowych, takie jak: malowanie,
uzupełnienie okładzin ścian i podłóg i innych prac przywracających estetykę i funkcjonalnośd budynku.
Po zakooczeniu projektu zobowiązuję się do poddania kontroli eksploatacji zainstalowanych urządzeo
grzewczych, prowadzonej przez Gminę lub przez nią upoważnione osoby.
Oświadczam, że dane przedstawione przeze mnie w deklaracji są rzetelne i zgodne z prawdą.

…………………….…………………….… dnia …………………………………r.
(miejscowośd i data)
Podpisy wszystkich właścicieli nieruchomości / wnioskodawców

1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
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