
 
 

Data wpływu (pieczęć Gminy) 

 

DEKLARACJA 
uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminę Myszków 

dotyczącym wymiany indywidualnych źródeł ciepła 
 
Ja niżej podpisany/a 

.......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko)  

zamieszkały/a w 

...............................................................................................................................................................……... 
   (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)  
 
nr telefonu/e-mail ....................................................................................................................................…….,          

 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji  
 

(proszę zaznaczyć jedną wybraną odpowiedź): 

kotła zasilanego gazem   kotła spalającego biomasę 

 

na budynku mieszkalnym położonym w…………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 
 

oraz w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Myszków 

niezwłocznie podpiszę z Gminą stosowną umowę o powierzenie grantu / umowę dotacji. 
 
 

Informacje o obiekcie i obecnym źródle ciepła 

1. Powierzchnia użytkowa budynku: …........   m
2
             Wysokość pomieszczeń……......m 

Liczba osób stale zamieszkujących budynek (przez okres całego roku): ….… osób. 

2. Rodzaj kotła (typ/model): ………………………………………………………………………………………. 

Moc kotła w kW: ……………………… 

Rok produkcji kotła: …………… 

3. Rodzaj paliwa wykorzystywanego do celów grzewczych - właściwe podkreślić 

węgiel drewno gaz olej opałowy           energia elektryczna inne: …………………. 

4. Ilość paliwa do celów grzewczych zużywana w skali roku: ………………………………….. 

Orientacyjne koszty zakupu paliwa do celów grzewczych w skali roku: ………………………... 

5. Czy w budynku istnieje instalacja gazowa? 

tak nie 



Informacje dodatkowe 

6. Czy w budynku, dla którego będzie montowana instalacja, zarejestrowana jest działalność gospodarcza? 

tak                                                   nie 

7. Czy w budynku, dla którego będzie montowana instalacja, prowadzona  jest działalność gospodarcza? 

tak                                                    nie 

8. Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji  

Tak                         nie                    częściowo             – właściwe podkreślić 

Wymienione okna    

Tak                         nie                     częściowo              – właściwe podkreślić 

9. Proponowane miejsce montażu kotła na biomasę/gazowego:    kotłownia   piwnica    inne, jakie?.......................... 

 

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

oznaczonej jako działka geodezyjna nr ………………………………… w miejscowości 

…………………………………………,  

w obrębie geodezyjnym …………………………………… na podstawie (np. akt notarialny, postanowienie 

sądu, akt własności, wypis z księgi wieczystej) 

……………………………………………………………………………….. . 

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do projektu pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na 

systemy ekologiczne w formule grantowej” i akceptuję jego treść. 

Projekt planowany do realizacji współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę Myszków.  

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym 

etapie realizacji projektu zarówno przez Gminę Myszków, jak również IOK. Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016, poz. 922), przyjmuję do wiadomości, 

że: Administratorem moich Danych Osobowych jest Gmina Myszków mająca siedzibę  

ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. 
Celem zbierania moich danych osobowych jest złożenie przez mnie niniejszego oświadczenia wraz 

z załącznikami w związku z planowanym złożeniem przez Gminę Myszków wniosku o dofinansowanie oraz 

realizacją projektu pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej”. 
W momencie zakończenia naboru zgłoszeń do projektu, oświadczenie uczestnika projektu wraz 

z załącznikami zostanie przez Gminę Myszków przekazane firmie LONDON, która na zlecenie Gminy 

przygotowuje dokumentację aplikacyjną dla przedmiotowego projektu. 
Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli. 

 
 

 
…....................................................... 

(data i podpis) 


