Data wpływu ………………………………

DEKLARACJA
uczestnictwa w projekcie dotyczącym wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Korzenna, planowanym do realizacji w ramach ogłoszonych naborów
wniosków o dofinansowanie –
Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

I. Informacje podstawowe
Ja/my niżej podpisany/ni ..............................................................................................................................……
(imię i nazwisko)

zamieszkały/li w ...................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)

nr telefonu: …............................................., e –mail: ………………………………………………………….,
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ......................................................................................................,
wydanym przez: ..................................................................................................................................................,
deklaruję/deklarujemy chęć uczestnictwa w projekcie, polegającym na wymianie źródła ciepła (wymianie
użytkowanego przeze mnie/nas kotła na paliwo stałe) na: *Proszę zaznaczyć (X) właściwą odpowiedź
, Nowoczesny kocioł na paliwo gazowe
Nowoczesny kocioł na paliwo stałe
Nowoczesny kocioł spalający biomasę
Kocioł spalający paliwo stałe oraz biomasę
Pompa ciepła
o parametrach zapewniających redukcję emisji CO2, jak również redukcję emisji pyłów PM 10 i PM 2,5
zgodnie z wytycznymi projektu i tym samym wyrażam/my zgodę na wymianę kotła w budynku
mieszkalnym mojej/naszej własności położonym na działce ew. nr ………..…… w miejscowości
………………………………………………………………………………………………………………..….
(adres inwestycji: miejscowość, nr domu, kod pocztowy, gmina)

II. Informacje o nieruchomości, w której będzie dokonana wymiana kotła
1. Typ budynku:
wolnostojący
szeregowiec
bliźniak
2. Budynek o ogrzewanej powierzchni użytkowej:…….…. m2, kubaturze ………………… m3, w którym ma zostać
wykonana wymiana kotła na stałe zamieszkuje (przez okres całego roku) …….. osób.
3. Stan budynku mieszkalnego (wypełnić, niepotrzebne skreślić):
1) Budynek posiada/nie posiada przyłącza gazowego.
2) Budynek jest/nie jest* wyposażony w wewnętrzną instalację gazową.
3) Rok budowy budynku lub orientacyjny wiek w latach:……………………
3.1. Ściany budynku wykonane są z następujących warstw materiałów (wypełnić, niepotrzebne skreślić):
• Tynk wewnętrzny, grubość warstwy ……….. cm
• Pustak ceramiczny („MAX”, „UNI” „Poroterm” itp.), gazobetonowe, żużlobetonowe, ściana drewniana,
inne ………………………………………………………….………………………., grubość warstwy:..….… cm
• Ocieplenie ścian (styropian, wełna mineralna, inne:…………………………………), grubość warstwy:.……. cm
• Wyprawa zewnętrzna (elewacyjna) wykonana z …………………….…………...…, grubość warstwy:.……... cm
3.2. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (wypełnić, niepotrzebne skreślić):
• Wyprawa wewnętrzna (drewno, tynk, płyty gipsowo – kartonowe) grubość warstwy: ……………………. cm
• Strop żelbetowy grubość warstwy: ……………………cm
• Konstrukcja drewniana
• Brak stropu
• Ocieplenie (wełna mineralna, wata szklana, styropian, suprema inne:…….…………) grubość warstwy:….…. cm
3.3. Balkony (niepotrzebne skreślić): nie ma balkonów, ocieplony, nieocieplony, inne mostki termiczne.
3.4. Stolarka okienna (wypełnić, niepotrzebne skreślić): okna skrzynkowe, krosnowe, tzw. szwedzkie, jednoramowe z

szybą zespoloną (dwuszybowe, trzyszybowe), inne …………….…………………, wykonane z PVC, drewniane,
……………..….. szt.
3.5. Stolarka drzwiowa zewnętrzna (wypełnić, niepotrzebne skreślić): drzwi drewniane, PVC, stalowe, aluminiowe,
………….. szt.
3.6. Rodzaj ogrzewania w budynku, kocioł grzewczy (zaznaczyć właściwe , wypełnić):
 kocioł
węglowy
o
mocy
…………………..
kW,
pow.
grzewcza
…………..…..
m2,
rok montażu/produkcji ………………, sprawność na tabliczce znamionowej ………………….….……..
 kocioł na drewno: o mocy ……………….……….…. KW, rok montażu …………………..…………
 piece kaflowe: ………………… sztuk,
 kocioł gazowy: o mocy …………. kW, rok montażu/produkcji ………………, sprawność na tabliczce
znamionowej ………………….….……..
 inne ……………………………………… o mocy ………………….KW, rok montażu ………………
3.6.1. Typ/model kotła/producent: …………………………………………………………………..
3.7. Instalacja centralnego ogrzewania (wypełnić i niepotrzebne skreślić): rury miedziane, rury stalowe, rury żeliwne,
Pexal, PP (polipropylen), inne: ………………………………………………………………………………………………,
przekrój: ………………………………. , stan instalacji: ……………………………………..
3.8. Grzejniki (wypełnić i niepotrzebne skreślić): żeliwne, stalowe, aluminiowe, inne: ……………………………….. rok
montażu: …………………..….., rok produkcji: …………………..…..
3.9. Źródło ciepłej wody użytkowej (wypełnić i niepotrzebne skreślić): kocioł węglowy, podgrzewacz gazowy, kocioł na
drewno, kolektory słoneczne, podgrzewacz elektryczny, inne: …………………………………………………………..
4. Czy w budynku była przeprowadzona termomodernizacja energetyczna?:
 Tak, w roku ……………………………………. – w przypadku zaznaczenia odp. TAK, proszę przejść do pkt
4.1.
 Nie
4.1. Proszę określić w jakim zakresie i kiedy była przeprowadzona termomodernizacja energetyczna domu
(wypełnić właściwe, niepotrzebne skreślić w wykropkowanym polu):
• Wymiana okien: rok: .........., % wymienionych: ………..%
• Wymiana drzwi: rok: ..........,% wymienionych: ………..%
• Ocieplenie ścian: rok: ..........,% ocieplonych: ………..%
• Ocieplenie dachu: rok: .........., % ocieplonego: ………..%
• Modernizacja instalacji grzewczej: rok: .........., zakres: ………….……………………………………....
• Modernizacja instalacji ciepłej wody: rok: .........., zakres: ………………………………………………
• Instalacja odnawialnego źródła energii: rok: .........., zakres: …………………….……………………….
• Inne: rok: .........., zakres:………………………………………………………………………................
5. Czy w najbliższym czasie planowana jest w budynku termomodernizacja energetyczna? ( zaznaczyć właściwe):
 Tak – jeżeli tak: wypełnić właściwe w wykropkowanym polu, niepotrzebne skreślić:
• Wymiana okien: rok: .........., sztuk do wymiany: ……………..
• Wymiana drzwi: rok: .........., sztuk do wymiany: ……………..
• Ocieplenie ścian: rok: .........., materiał (styropian, wełna mineralna, inne:…………) grubości …. cm
• Ocieplenie dachów: rok: .........., materiał (styropian, wełna mineralna, inne:…......…) grubości …. cm
• Modernizacja instalacji grzewczej: rok: .........., zakres i przewidywany materiał: …………………
……………..……….…………………………………………………………………………………
• Modernizacja instalacji ciepłej wody: rok: .........., zakres:…………………………………………...
…………….…………………….…………………………………………………………………….
• Instalacja odnawialnego źródła energii rok: .........., zakres: …………………………………………
………..………………………………………….……………………………………………………
• Inne: rok: .........., zakres: …..………………………………………………………………………... .
 Nie
6. Średnio roczne zużycie paliw za rok 2016 (zaznaczyć właściwe, wypełnić):
węgiel kamienny
zużycie (ton)
…………….
gaz sieciowy

zużycie (m3)

…………….

węgiel brunatny

zużycie (ton)

…………….

gaz lpg

zużycie (m3)

…………….

ekogroszek

zużycie (ton)

…………….

olej opałowy

zużycie (m3)

…………….

drewno

zużycie (m3)

…………….

inne (jakie?)

zużycie (…)

…………….

energia elektryczna zużycie (kWh) …………….
7. Miejsce, usytuowania kotłowni (zaznaczyć właściwe, wypełnić):
W budynku, w którym będzie montowana instalacja.
W innym budynku - odległość między budynkami: ……………. m.

III. Oświadczenia właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
1. Oświadczam/my, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji, są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam/my, że w budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła w ramach przedmiotowego
projektu, jest/nie jest* prowadzona zarejestrowana działalność gospodarcza.
3. Oświadczam, że budynek, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła w ramach przedmiotowego
projektu, posiada wymagane przepisami prawa dokumenty pozwalające na jego użytkowanie.
4. Oświadczam/my, że w przypadku pozyskania przez Gminę Korzenna dofinansowania na realizację
projektu, stanowiącego przedmiot wniosku o dofinansowanie, składanego przez Gminę Korzenna do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach ogłoszonych naborów wniosków
o dofinansowanie (Poddziałanie 4.4.2 i Poddziałanie 4.4.3 RPO WM 2014-20201) dotyczącego wymiany
kotłów na terenie Gminy Korzenna, niezwłocznie podpiszę/my stosowną umowę udziału w projekcie,
określającą zasady współpracy pomiędzy mną/nami a Gminą Korzenna, jak również zasady realizacji
przedmiotowego projektu i zobowiązuję/my się do:
a) Zapoznania się z wszelkimi wytycznymi i zasadami realizacji projektów, realizowanych w ramach
Poddziałania 4.4.2 i Poddziałania 4.4.3, dostępnymi na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl,
w ogłoszonych naborach wniosków o dofinansowanie.
b) Przedłożenia do Gminy Korzenna dokumentu potwierdzającego prawo własności/dysponowania
nieruchomością na cele budowlane do budynku, w którym realizowany będzie projekt – celem podpisania
umowy wskazanej w pkt. III. 3 i podpisania jej przez wszystkich właścicieli/ współwłaścicieli tego budynku.
c) Udostępnienia budynku, w którym będzie dokonana wymiana źródła ciepła, w celu przeprowadzenia audytu
energetycznego i oceny stanu budynku pod względem energetycznym tj. do poddania ocenie energetycznej
budynku przed realizacją projektu, wg metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą, będącej
załącznikiem do regulaminu konkursu2.
d) Wykonania modernizacji energetycznej budynku, w którym będzie dokonana wymiana źródła ciepła,
w zakresie wynikającym z oceny energetycznej budynku – jeżeli tego rodzaju konieczność, będzie wynikała
z przeprowadzonej oceny energetycznej3.
e) Trwałej likwidacji i utylizacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i do przedłożenia Gminie Korzenna
dokumentu potwierdzającego jego utylizację i tym samym użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu
ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła budynku.
f) Wymiany źródła ciepła, na właściwy rodzaj urządzeń energetycznych – zgodnie z przedmiotem konkursu,
wskazany w SzOOP RPO WM 2014-2020, Regulaminie konkursu dla Poddziałania 4.4.2 i Regulaminie
konkursu dla Poddziałania 4.4.3 i w związku z powyższym do:
• Wymiany źródła ciepła - kotła na paliwa stałe, na nowoczesne źródło ciepła wykorzystujące paliwo stałe lub
biomasę lub paliwo gazowe o parametrach zapewniających redukcję CO2 co najmniej o 30 % w odniesieniu
do istniejącej instalacji;
• Wymiany źródła ciepła na urządzenie charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
• Wymiany źródła ciepła na urządzenia o parametrach zgodnych z wytycznymi wskazanymi dokumentacji
konkursowej (wskazanej w ogłoszonych naborach wniosków o dofinansowanie) oraz SZOP RPO WM 20142020.
• Uzyskania właściwych pozwoleń/ zgłoszeń/zaświadczeń, jeśli wymagać tego będzie zakres koniecznych do
wykonania zadań.
1

Zgodnie z wytycznymi IZ RPO WM 2014-2020: W ramach Poddziałania 4.4.2 wspierane będą inwestycje polegające na wymianie
starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa
gazowe lub OZE, lub polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach Poddziałania 4.4.3 wspierane będą
inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła
wykorzystujące paliwa stałe, lub OZE, lub polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, wraz z wykonaniem wewnętrznych
instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Ogłoszone nabory wniosków dla
ww. Poddziałań, stanowią dwa odrębne konkursy. Przyporządkowanie do danego Projektu, wynikać będzie z danych wskazanych
przez właściciela/właścicieli nieruchomości, w cz. I deklaracji uczestnictwa w projekcie tj. wskazanego rodzaju źródła ciepła, jakie
będzie użytkowane po wymianie starego źródła ciepła.
2 UWAGA: Audyt energetyczny zostanie wykonany i przekazany wyłącznie tym właścicielom budynków, którzy zadeklarują udział
w projekcie i podpiszą osobne oświadczenie dot. ww. deklaracji.
3 Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie, którego oznacza brak konieczności
przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada
maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok)
dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o
wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany
stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania
odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie.

•
•
g)

•
•
•
•
•
h)

i)
j)
k)

l)
a.
b.
•

W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł spajający biomasę i paliwa stałe, zastosowania kotła
wyposażonego w automatyczny podajnik paliwa i nie posiadający rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
Przedłożenia do Gminy Korzenna dokumentu księgowego, potwierdzającego wykonanie pełnego zakresu prac
związanego z wymianą źródła ciepła.4
Wyrażam/y zgodę na prowadzenie przez Gminę Korzenna, lub osoby/podmioty do tego przez Gminę
upoważnione (np. przedstawicielom firmy zewnętrznej/ inspektorowi nadzoru) w budynku będącym
moją/naszą własnością, w którym dokona się wymiana źródła ciepła systemu kontroli i eksploatacji urządzeń
grzewczych w zakresie:
Wykonania obowiązku likwidacji i utylizacji starego kotła.
Użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku.
Braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy
ruszt).
Przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania
urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki
paliwa,
Zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeżeli
dotyczy).
Wyrażam/y zgodę na prowadzenie systemu kontroli/wizji lokalnej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, czyli pracowników kontroli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Zobowiązuję/my się do utrzymania trwałości projektu, w okresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Gminę Korzenna moich danych osobowych zawartych w deklaracji
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922).
Wyrażam/y zgodę, aby moje/nasze dane osobowe były przetwarzane w celu pozyskania środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3 RPO WW
2014-2020) oraz jego realizacji.
Przyjmuję/my do wiadomości, że:
Podanie wszystkich danych zawartych w niniejszej deklaracji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie 4.4.2 i 4.4.3.
Mam/y prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oświadczam/y, że po podpisaniu niniejszej deklaracji i ujęciu mojej/naszej nieruchomości we
wniosku o dofinansowanie, w przypadku rezygnacji z udziału w przedmiotowym projekcie,
pokryję/pokryjemy wszelkie koszty związane z jego dotychczasowym przygotowaniem i realizacją oraz
ewentualnymi karami/korektami finansowanymi nałożonymi na Gminę Korzenna od Instytucji Zarządzającej.

* niewłaściwe skreślić

Dodatkowe informacje i uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…., dnia ……..………….
miejscowość

data

……………………….…………..…………………………………
podpis/podpisy wszystkich właścicieli
nieruchomości, w którym dokonana zostanie wymiana źródła ciepła

4 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania jak również katalog wydatków kwalifikowane – zgodnie z zapisami SzOOP RPO
WM 2014-2020 i wytycznymi dla Poddziałania 4.4.2 i Poddziałania 4.4.3, dostępnymi w ogłoszeniu o naborach.

