
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU pn.: 
„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w  gospodarstwach domowych na terenie gminy

Rajgród”

Ja  niżej  podpisany/a  deklaruję  wolę  uczestnictwa  w  Projekcie  przygotowywanym  przez  Gminę  Rajgród
planowanym do realizacji  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020; Oś Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne; Poddziałanie
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

1) RODZAJ INSTALACJI- KOCIOŁ GAZOWY/KOCIOŁ NA BIOMASĘ (pellet)
DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI
Miejscowość: Ulica: Nr budynku:

Nr. Księgi wieczystej: Nr. ewid. działki: Obręb 
geodezyjny:

Tytuł prawny nieruchomości:       □     Własność           □     Najem/dzierżawa   □     Inny (jaki?)

      □    Współwłasność □    Użytkowanie 
wieczyste             

Funkcja budynku:       □     Mieszkalna               □     Mieszkalno-usługowa                 

Rodzaj zabudowy:        □     
Jednorodzinna

       □    Bliźniacza       □     Szeregowa        □     
Wielorodzinna

Powierzchnia ogrzewana budynku:                                       m2 Rok budowy:
Stan techniczny budynku: □ Zadowalający □  Niezadowalający Liczba osób w 

gospodarstwie 
domowym:

Czy w budynku jest prowadzona działalność 
gospodarcza?
rejestracja działalności gospodarczej w danym 
budynku nie decyduje                    o dyskwalifikacji 
do objęcia wsparciem, bowiem za prowadzenie 
działalności należy rozumieć faktycznie świadczenie 
usług lub oferowanie towarów w budynku objętym 
projektem

  □TAK □NIE

Czy w okresie realizacji projektu 2019-2020 istnieje
techniczne podłączenie do sieci ciepłowniczej?

  □  TAK   □ NIE □ NIE WIEM

Czy istnieje sieć gazowa w ulicy bądź w sąsiedztwie
nieruchomości umożliwiająca podłączenie do tej 
nieruchomości?

  □  TAK □ NIE 

Czy istnieje przyłącze gazowe (paliwo gazowe 
doprowadzone jest do nieruchomości)?

  □ TAK □ NIE

2) RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Rodzaj Moc kotła [kW]
Ilość spalanego paliwa

[ton]
w roku w zimie

Kocioł węglowy: kW ton                 
ton

Inny, opalany węglem (np.: piec kaflowy, 
kominkowy)

kW ton                 
ton

Rok produkcji kotłów:



3) DANE WNIOSKODAWCÓW (właściciela/współwłaściciela/osoby posiadającej prawo do dysponowania 
nieruchomością)1

1. Nazwisko i imię: PESEL:

Dokument
tożsamości2:

Seria Nr: Wydany przez:

Adres   do
korespondencji:

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Telefon: E-mail:

2. Nazwisko i imię: PESEL:

Dokument
tożsamości2:

Seria Nr: Wydany przez:

Adres  do
korespondencji:

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Telefon: E-mail:

3. Nazwisko i imię: PESEL:

Dokument
tożsamości2:

Seria Nr: Wydany przez:

Adres  do
korespondencji:

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Telefon: E-mail:

4). OŚWIADZCZENIA Mieszkańca/uczestnika projektu
1.  Oświadczam,  iż  jestem właścicielem /  współwłaścicielem  /  posiadam  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  w
okresie realizacji Projektu.
2. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu przeprowadzenia  Weryfikacji Technicznej.
3.  Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie  Gminie  Rajgród  miejsca  na  wykonanie  Instalacji  w przypadku otrzymania
dofinansowania przez Gminę Rajgród  na okres realizacji Projektu oraz przez co najmniej 5 lat od zakończenia  Projektu.
4. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Rajgród, podpiszę z Gminą Rajgród umowę
uczestnictwa w Projekcie regulującą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające z zapisów umowy o
dofinansowanie  Projektu,  zawartej  pomiędzy  Gminą  Rajgróda  Instytucją  Zarządzającą  Regionalnym  Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego.
5. Oświadczam, że pokryję do 35% kosztów kwalifikowanych Projektu i zobowiązuję się do wpłaty deklarowanej kwoty w
terminie i na zasadach określonych przez Gminę Rajgród.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja Projektu może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z
dostosowaniem instalacji  elektrycznej i/lub wodnej i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji  urządzeń nie
będących w zakresie realizacji Projektu oraz w całości zobowiązuję się je ponieść.
7. Upoważniam Gminę Rajgród do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie
procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą Projektem.
8.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  realizacja  Projektu  będzie  możliwa  pod  warunkiem uzyskania  przez  Gminę  Rajgród
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –  2020,  w
związku z tym, nie mam prawa do roszczeń w stosunku do Gminy Rajgród, jeżeli realizacja Projektu nie dojdzie do skutku.
9.  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  Gminę  Rajgród  moich  danych  osobowych,  zawartych  w przedstawionych
przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procedury związanej  z  przystąpieniem do Projektu.
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)



5). ZAŁĄCZNIKI

Lp. Do deklaracji załączam następujące dokumenty TAK/NIE
1 Potwierdzenie prawa własności/współwłasności 

nieruchomości/ prawa do dysponowania 
nieruchomością;

Czytelny podpis Mieszkańca/Uczestnika projektu

1) …………………………………………………………….                
Miejscowość i data / Czytelny podpis                              

2) …………………………………………………………….    
 Miejscowość i data / Czytelny podpis                          

3) ………………………………………………………….                  
Miejscowość i data / Czytelny podpis                          


