
 

 

 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 
 

Ja, niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Gminę Lewin 
Brzeski, mającym na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 
2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę 
systemu ogrzewania na ekologiczny 
 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Adres i dane Wnioskodawcy  

Imię i nazwisko osoby 
posiadającej tytuł prawny do 
budynku/lokalu (m.in. właściciel, 

współwłaściciel użytkownik wieczysty, 
członek spółdzielni mieszkaniowej, 
zarządca wspólnoty lub spółdzielni 
mieszkaniowej) 

 

Adres do korespondencji: 
- Kod / Miejscowość 
- Ulica /Nr domu/mieszkania 

 

E-mail  

Nr telefonu  

*  W przypadku budynków wielolokalowych należy wypełnić dla każdego lokalu 

 
II. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU 

1. Lokalizacja nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie  

Miejscowość, ulica, nr  

2. Rodzaj przedsięwzięcia (zaznaczyć właściwe) 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej                                                                    

 podłączenie do sieci gazowej                                                                            

 wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy                                                           

 wymiana źródła ciepła na kocioł elektryczny                                                     

 wymiana źródła ciepła na kocioł olejowy                                                           

 wymiana źródła ciepła na kocioł 5 klasy opalany biomasą                                

 wymiana źródła ciepła na kocioł 5 klasy opalany ekogroszkiem                       

W ramach programu chcę zamontować: 

 kolektory słoneczne                                                                                          

 panele fotowoltaiczne                                                                                       

 pompę ciepła                                                                                                    

 inne OZE (jakie)………………………………………………………………         

W ramach programu chcę: 

 zmodernizować lub przebudować instalację wewnętrzną c.o.                          

 zainstalować wewnętrzną instalację c.o.                                                           

Czy nowe urządzenie będzie źródłem ciepłej wody użytkowej 

 tak                            

 nie                            

Planowana moc nowego źródła ciepła (kW) 
 

Planowana sprawność nowego źródła ciepła (%) 
 

 



 

 

 
III. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WYKORZYSTANIA BUDYNKU/LOKALU 

1. Informacja dotycząca sposobu wykorzystania budynku/lokalu mieszkalnego 

Rodzaj nieruchomości objętej wnioskiem: 
lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, budynek wielorodzinny 

 

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność 
gospodarcza? 

 

Powierzchnia ogółem budynku/lokalu (m2)  

Ogrzewana powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego (m2)  

Rok budowy budynku  

Ilość lokali mieszkalnych w budynku  

Czy przeprowadzano w budynku termomodernizację?  
Jeśli tak, to w jakim zakresie? (np. wymiana okien, ocieplenie 
stropu/dachu, podłóg ocieplenie ścian itp.) 

 

2. Charakterystyka przedsięwzięcia- opis stanu istniejącego 

Aktualne źródło ogrzewania   
(zaznaczyć właściwe i wpisać ilość sztuk) 

 kocioł c.o. zasypowy 

 kocioł c.o. 
automatyczny 

 kocioł gazowy 

 kocioł olejowy 

 

   …………. szt. 

   …………. szt 

 

   …………. szt 

   …………. szt 

 piece kaflowe/trzon 
kuchenny 

 ogrzewanie 
elektryczne 

 
   …………. szt 

   …………. szt 

 kominek* 

 inne…………………… 

 
 

   …………. szt. 

   …………. szt. 

 

Rodzaj stosowanego paliwa  i jego ilość 
stosowana w skali toku 
(zaznaczyć właściwe i wpisać ilość) 

 węgiel ……………..(ton) 

 ekogroszek ……………..(ton) 

 koks ……………..(ton) 

 miał 

 drewno 

 LPG 

 energia 

 biomasa  

 olej  

 inne – jakie……………. 

……………..(ton) 

……………..(m3/ton) 

……………..(m3) 

……………..(kWh) 

……………..(ton) 

……………..(l/ton) 

……………..(….….) 

Moc kotła (jeżeli jest znana) (kW)  

Sprawność kotła (jeżeli jest znana) (%) l   

Klasa kotła (jeżeli jest znana)  

Rok produkcji/montażu kotła 
(zaznaczyć właściwe) 

 

Istniejące urządzenie do podgrzania 
ciepłej wody 

 

 
 
 



 

 

 
IV.  OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 
Oświadczam, że: 

1. Oświadczam, iż w momencie montażu nowego źródła ciepła zlikwiduję w sposób trwały  
i nieodwracalny stare źródło ogrzewania. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny energetycznej w moim 
budynku/lokalu na potrzeby projektu. 

3. Oświadczam, że w przypadku kwalifikacji do projektu wykonam modernizację energetyczną 
budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej (w sytuacji, gdy tego 
rodzaju konieczność wynika z ww. oceny). 

4. Oświadczam, że wszystkie niezbędne prace modernizacyjne realizowane w ramach projektu 
zrealizuję we własnym zakresie na własną odpowiedzialność. 

5. Oświadczam, ze po realizacji projektu będę użytkował jedynie nowy dofinansowany system 
ogrzewania.  

6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne  
z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych deklaracji w zakresie,  
w jakim jest to niezbędne dla wzięcia udziału w niniejszym projekcie. 

8. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej. 
 

 
 
 
…………………………………  ………………………………………………………….………… 
 
   (miejscowość, data )                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 
   
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r.1 (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:  

1) administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Lewin Brzeski, reprezentowana przez Burmistrza Lewina 
Brzeskiego, z siedzibą Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski;  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
w zakresie złożonej deklaracji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan 
skontaktować się z inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim 
za pomocą adresu email: lb@lewin-brzeski.pl ;  

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji programu będącego podstawą 
ubiegania się o dotację na realizację zadań objętych niniejszą deklaracją;  

4) odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;  
5) dane zawarte we wniosku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6) dane przechowywane będą zgodnie z ich kategoriami archiwalnymi opisanymi w ustawie;  
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;  
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;  
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału  

w programie na pozyskanie dotacji na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu 
ogrzewania na ekologiczny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona 
powietrza;  

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 


