Załącznik nr 1 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”.

Nr. ewidencyjny:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”
Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie przygotowywanym przez Gmina Miasta Zambrów 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 – KOCIÓŁ GAZOWY
DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI
Zambrów Ulica:
Nr budynku:
Nr. Księgi wieczystej: Nr. ewid. działki:
Obręb geodezyjny:
Tytuł prawny
☐własność ☐współwłasność ☐najem/dzierżawa ☐użytkowanie wieczyste
do nieruchomości:
☐ inny (jaki?)
Dom
☐ wolnostojący, ☐w zabudowie bliźniaczej,
Rok
Rodzaj zabudowy: jednorodzinny:
Budowy:
☐w zabudowie szeregowej
Liczba kondygnacji:
Wysokość kondygnacji:
Powierzchnia ogrzewana budynku:

Liczba osób w gospodarstwie
domowym:

m
m2

Czy istnieje przyłącze gazowe (paliwo gazowe jest doprowadzone do budynku)?
Czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza ?

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

2) RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Rodzaj

Moc kotłów [kW]

Kocioł węglowy:

kW

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

kW

w roku

Ilość spalonego paliwa [ton lub m3]
w zimie
ton
ton

ton
ton

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:
2.
Nazwisko i imię:
Dokument tożsamości2:
Adres do korespondencji:

E-mail:

Ulica:
Miejscowość:

Telefon:
3.
Nazwisko i imię:
Dokument tożsamości2:
Adres do korespondencji:

Nr domu:
Kod pocztowy:
E-mail:
PESEL:
Wydany przez:

Seria Nr:
Ulica:
Miejscowość:

Telefon:
4.
Nazwisko i imię:
Dokument tożsamości2:
Adres do korespondencji:

PESEL:
Wydany przez:

Seria Nr:

Nr domu:
Kod pocztowy:
E-mail:
PESEL:
Wydany przez:

Seria Nr:
Ulica:
Miejscowość:

Telefon:

Nr domu:
Kod pocztowy:
E-mail:

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / posiadam prawo do dysponowania nieruchomością w okresie trwałości Projektu.
2. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu przeprowadzenia Weryfikacji Technicznej.
3. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie Miastu miejsca na wykonanie Instalacji w przypadku zakwalifikowania do dofinansowania na okres
realizacji Projektu oraz przez co najmniej 5 lat od zakończenia Projektu.

4. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gmina Miasto Zambrów, podpiszę z Miastem Umowę uczestnictwa w
Projekcie regulującą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej
pomiędzy Miastem a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia Projektu właścicielem Instalacji wykonanej na
mojej nieruchomości będzie Miasto.
6. Wyrażam zgodę na podpisanie umowy przekazania przez Miasto prawa własności do wykonanej na mojej nieruchomości Instalacji po
zakończeniu trwałości Projektu.
7. Oświadczam, że pokryję 20% kosztów kwalifikowanych Projektu i zobowiązuję się do wpłaty deklarowanej kwoty w terminie i na zasadach
określonych w Regulaminie.
8. 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.
9. Upoważniam Miasto do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych
związanych z inwestycją objętą Projektem.
10. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w związku z tym, nie mam prawa do roszczeń w
stosunku do Miasta, jeżeli realizacja Projektu nie dojdzie do skutku.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie oraz Kryteriami wyboru
ostatecznych odbiorców Projektu stanowiącymi załącznik nr 2 do Regulaminu; akceptuję zapisy ww. dokumentów i nie wnoszę do nich uwag.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gmina Miasto Zambrów 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
VII. ZAŁĄCZNIKI
Lp. Do deklaracji załączam następujące dokumenty:
1

TAK / NIE

Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości / prawa do dysponowania nieruchomością;

Czytelny podpis wszystkich Wnioskodawców:
1) ……………………………………………………………………..
Miejscowość i data / Czytelny podpis

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

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

4)………………………………………………………………………………
Miejscowość i data / Czytelny podpis

Wszelkich informacji dotyczących sposobu i trybu przyznawania dofinansowania udziela Wydział Gospodarki Komunalnej w
Zambrowie.
Deklaracje należy składać w wersji papierowej w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek - piątek 7:30-15:30, w okresie od
06.04.2017 r. do 14.04.2017 r.
Urząd Miasta Zambrów , Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Fabryczna 3, pokój 228 (II piętro), nr telefonu (86) 271 22 10 wew. 27.

