
Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA 
 

udziału w programie „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie 
wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami 
gazowymi” w ramach działania 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020 
 

Prosimy o dokładne i całkowite wypełnienie deklaracji DRUKOWANYMI LITERAMI. 
Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nieuwzględnieniem jej 
w projekcie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
I. Dane podstawowe 

Imię i nazwisko  

PESEL  

adres do korespondencji 

miejscowość  

nr budynku/lokalu  kod pocztowy  

Telefon  mail  

Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone 
prawa rzeczowe (podać jakie) 

 

Lokalizacja zadania planowanego do realizacji w ramach w/w programu 

miejscowość  ulica  

nr budynku/lokalu  kod pocztowy  

 
Po zapoznaniu się z Regulaminem  przyznawania dofinansowania na wymianę nieekologicznych 
urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
 

Deklaruję 
 swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach 2018-2020, polegającym na 
likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła wykorzystującego 
paliwa gazowe. 
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła. 
 
Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków finansowych 
przez  Gminę Liszki oraz spełnienie wymogów stawianych przez Instytucje udzielające dofinansowania. 
 
II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania  
 
1. Opis likwidowanego źródła ciepła 

a) Rodzaj źródła ciepła 

 kocioł starej generacji  kocioł automatyczny nowej generacji 



b) Moc zainstalowana (w kW) ………………………………………. 

c) Rodzaj używanego paliwa       …………………………………….…. 

 węgiel kamienny  węgiel brunatny  inne paliwa stałe (wymienić jakie:………………………) 

d) Zużycie paliwa (w tonach/rok) ……………………………….……   

    

III. Planowany termin realizacji inwestycji  (proszę podać co najmniej miesiąc i rok, w latach 2018-
2020) 
 

Rozpoczęcie   Zakończenie  

 
 
IV. W części nieruchomości zgłaszanej do udziału w programie prowadzona jest działalność 
gospodarcza: 

TAK/NIE* 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu 
podatku VAT / mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT * (w przypadku możliwości 
odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto). 
 

........................................................................... 
(data i podpis) 

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby 

złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach programu priorytetowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia 29.08.1997r.).  

 
........................................................................... 

(data i podpis) 

 
Załączniki do deklaracji: 
1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania ze wskazanej nieruchomości zlokalizowanej na 

obszarze jednej z gmin tworzących Stowarzyszenie. 
2. Aktualny Odpis z Księgi Wieczystej, w przypadku wpisu uwzględnionego w elektronicznym systemie tylko 

numer Księgi Wieczystej, lub inny dokument (wypis z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny itp.) 
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

3. W przypadku współwłasności lub braku prawa własności do wskazanej nieruchomości –  pisemne 
oświadczenie właściciela/właścicieli nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz 
o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac. 

4. Oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 
5. Oświadczenie o posiadaniu zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła oraz w przypadku 

otrzymania dofinansowania zobowiązanie do jego likwidacji i użytkowania wyłącznie dofinansowanego 
systemu ogrzewania. 

6. Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Gminy. 
 
 



 

 

……………………………………… 

         /miejscowość i data/ 

………………………………………..  

………………………………………..                  

/imię nazwisko i adres Wnioskodawcy/                                                        

       

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania ze wskazanej przeze mnie we 

wniosku nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości  …………… na obszarze gminy 

Liszki 

2. Oświadczam, że wskazana przeze mnie nieruchomość zlokalizowana w  

……………………… na terenie gminy Liszki, jest użytkowana zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego. 

3. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące źródło ciepła na paliwo stałe oraz że 

w przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się do jego likwidacji i użytkowania 

wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania. 

4. Oświadczam, że nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Liszki, w 

tym zaległości podatkowych. 

 

 

 

…………………………………… 

                                                       /czytelny podpis Wnioskodawcy/                                          
 

 

 

 

 


