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WNIOSEK  

o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na 

terenie Gminy Starcza” 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

Seria i nr dowodu 

osobistego, wydany 

przez … 

 

PESEL:  

 

Nr telefonu/e-mail:  

 

Adres instalacji:  

 

Działka, nr ewid.:  

 

 

Deklaruję montaż ( proszę wskazać 1 typ instalacji ): 

 Kotła zasilanego gazem  

 Kotła spalającego biomasę, tj. pellet 

Czy w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza? 

 TAK, o powierzchni ….. m2 

 NIE 

Posiadam prawną możliwość odzyskania podatku VAT: 

 TAK 

 NIE 

Dane techniczne budynku mieszkalnego: 

 

Obecne źródło ciepła: 

Rok budowy budynku mieszkalnego:  

Wymiary budynku [szer x długość x wysokość]:  

Lokalizacja istniejącej kotłowni:  

Budynek podpiwniczony?  TAK 

 NIE 

Powierzchnia użytkowa budynku [m2]:                                      

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2]:  

Wysokość pomieszczenia technicznego kotłowni [m]:  
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Liczba osób stale zamieszkujących budynek (przez 
okres całego roku): 

 

Moc kotła w [kW]:  

Rok produkcji kotła:  

Ilość zużywanego nośnika [Mg, l, kg]:  

Orientacyjne koszty zakupu paliwa do celów 
grzewczych w skali roku [zł]: 

 

Zużycie ciepłej wody użytkowej [m3/rok]:  

Istniejący zasobnik CWU [l]:  

Miejsce lokalizacji zasobnika do CWU:  

Czy w budynku istnieje instalacja gazowa?  TAK 

 NIE 

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

 TAK 

 NIE 

Budynek jest poddany termomodernizacji?  TAK 

 NIE 

a) grubość docieplenia [cm]:  

b) typ docieplenia [ wełna, styropian]:  

c) czy budynek posiada docieplony strop?  TAK 

 NIE 

Typ stolarki okiennej z roku …………… :  Plastik/ PCV 

 Drewno 

Instalacja grzewcza w domu [%]:  Grzejniki [….%]  
typu ……… 

 Instalacja podłogowa 
[…..%] 

 Inne:……………………. 

Proponowane miejsce montażu kotła na 
biomasę/gazowego: 

 

 

Proszę zaznaczyć właściwe: 

 Składając niniejszą deklarację przyjmuję do wiadomości, iż składanie nieprawdziwych 

danych może rodzić negatywne skutki, w związku z zaistnieniem ww. okoliczności Gmina 

ma prawo dochodzenia roszczeń wobec składającego nieprawdę.   

 Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza. Przyjmuję do 

wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu 

przeze mnie lub niepodpisaniu umowy z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie 

będzie realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec 

Gminy Starcza. 
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 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 Starcza, 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 Starcza mająca siedzibę ul. 

Gminna 4, 42-261 Starcza. 

 Przekazuję Wójtowi Gminy Starcza prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym 

zgłoszonym do udziału w projekcie tylko i wyłącznie do celów aplikowania o środki 

finansowe określone w Procedurze grantowej i realizacji inwestycji. 

 Energia wyprodukowana przez instalację w ramach Projektu nie będzie wykorzystywana 
na potrzeby działalności gospodarczej i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby 
socjalno-bytowe w moim gospodarstwie domowym. 

 Oświadczam, iż nie posiadam zaległości w opłatach na rzecz Gminy Starcza. 

 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 Starcza. 

Załączniki:  

- oświadczenie (zgoda) współwłaścicieli na realizację inwestycji  

 

 

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 

…………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

My, niżej podpisani współwłaściciele nieruchomości zlokalizowanej na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( wskazać adres instalacji, nr działki i obręb) 

wyrażamy zgodę na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” w naszym budynku i upoważniamy 

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

do podpisania z Gminą umowy o powierzenie grantu w naszym imieniu.  

Oświadczamy, iż akceptujemy zapisy regulaminu uczestnictwa i wyrażamy zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922). 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI: 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

Nr telefonu/e-mail:  

 

 

……………………………………………………………. 

( czytelny podpis, miejscowość, data) 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

Nr telefonu/e-mail:  

 

 

………………………………………………………………. 

( czytelny podpis, miejscowość, data) 


