DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności

Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”
realizowanym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22
w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24- 224/17, Oś Priorytetowa IV. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs
grantowy.

DATA WPŁYWU
GODZINA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail (opcjonalnie):

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI INNY NIŻ LOKALIZACJA):
Miejscowość:
Ulica i numer:

DANE WŁAŚCICIELA nr 1 / WŁAŚCICIELI BUDYNKU:
Imię i nazwisko:
Miejscowość:
Ulica i numer:
PESEL:
Numer i seria dowodu:
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DANE WŁAŚCICIELA nr 2:
Imię i nazwisko:
Miejscowość:

Ulica i numer:
PESEL:
Numer i seria dowodu:
ADRES BUDYNKU W KTÓRYM PLANOWANA JEST WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA:
Miejscowość:
Ulica i numer:
Numer działki:
Numer księgi wieczystej:
POSIADANE ŹRÓDŁO CIEPŁA:
Producent, model :
Rok produkcji:
Moc [kW] :
Paliwo:
Zużycie paliwa w skali roku [ton,
kubików, kWh, GJ, m3, litrów]:

DANE BUDYNKU:
Rok budowy:
Ogrzewana powierzchnia (m2) :
Ogrzewana kubatura (m3):
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Wykonana termomodernizacja
ścian zewnętrznych, dachu,
stropodachu, stropu nad
ostatnią ogrzewaną
kondygnacją: (wykorzystany
materiał (styropian, wełna,
grubość)
Konstrukcja budynku:
(cegła, porotherm, pustak,
szkieletowa, inne)
Konstrukcja dachu, stropodachu
lub stropu nad ostatnią
ogrzewaną kondygnacją:
(płaski, 1, 2, 3 spadowy, inny)
Ilość okien, materiał z którego
są wykonane (drewno, PCV,
aluminium):
Rok produkcji i montażu okien:
Ilość szyb w oknie (pojedyncze,
okna próżniowe 2-wu, 3-y
komorowe)
W jaki sposób budynek jest
zasilany w ciepłą wodę(kocioł
dwufunkcyjny, inny opisać jaki):
Rodzaj kaloryferów:
(żeliwne, płytowe, konwekcyjne,
z zaworami kulowymi lub
termostatycznymi)
Ilość kaloryferów w budynku:
Rok montażu instalacji
centralnego ogrzewania:

PLANOWANA INWESTYCJA:
Preferowany rodzaj nowego źródła ciepła:
(piec na pelet, piec gazowy, inny)
Budowa instalacji gazowej, modernizacja komina:
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Wymiana, modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej:
Modernizacja instalacji wentylacyjnej:
Odnawialne źródła energii:
(solary, fotowoltiaika, inne)
Szacunkowy koszt inwestycji w zł:

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Czy w budynku prowadzona jest działalność
gospodarcza?, jeśli tak to na jakiej powierzchni:
Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość
odzyskania VAT?
Pozostałe ważne informacje o budynku
i planowanej inwestycji

OŚWIADCZENIA






Oświadczam, że w przypadku konieczności przeprowadzenie termomodernizacji w celu spełnienie
wymogów konkursu w zakresie ocieplenia budynku, ocieplenia dachu, wymiany okien koszt inwestycji
sfinansuję samodzielnie do momentu zakończenia przeze mnie inwestycji (bez udziału grantu),
Zobowiązuje się do wykonania termomodernizacji zgodnie z założeniami wykonanego audytu
energetycznego realizowanego przez Wykonawcę dokumentacji aplikacyjnej,
Zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej projektowanych prac zlecanych w ramach
przyznanego grantu oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń,
Oświadczam, że akceptuję zapisy następujących dokumentów Projektu:
 Procedur realizacji projektu grantowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie
działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”,
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 Regulamin naboru uczestników projektów,
 Wzory dokumentów, które będą obowiązywały na etapie realizacji - czyli po podpisaniu przez
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu umowy na realizację projektu:
o wzór regulaminu realizacji projektu grantowego wraz z załącznikami,
o wzór wniosku o udzielenie grantu
o wzór umowy o powierzenie grantu,
o wzór wniosku o płatność



Oświadczam, że nie uczestniczę w innym projekcie realizowanym w ramach Poddziałanie 4.3.4
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020



Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych
Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 do realizacji inwestycji,
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Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i podpisaniu przez Związek Międzygminny ds. Ekologii
w Żywcu umowy na realizację projektu,



Oświadczam, że z tytułu podatków i innych opłat lokalnych nie posiadam żadnych zaległości
finansowych wobec Gminy na terenie której znajduje się nieruchomość zgłoszona do udziału
w projekcie.



Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu.



Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu
i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Związku Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu.



Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. / tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,
poz. 922 ze zm.)/ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu pn. „Ograniczenie niskiej
emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” realizowanego przez
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do
przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich
zmian, uzupełnienia lub usunięcia.



Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku
są zgodne z prawdą oraz, że jeżeli dane nie będą zgodne z prawdą zostanę wykluczony z udziału
w projekcie.

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
oraz w okresie trwałości projektu
2. Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji
3. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
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