DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU WYMIANY PIECÓW GMINA
JERZMANOWICE-PRZEGINIA
- Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - biomasa i paliwa gazowe – RPO WM
- Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe - RPO WM

Imię i nazwisko
Adres (miejscowość,
nr domu)
Nr telefonu
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:
□ kocioł węglowy o wysokiej sprawności (co
□ kocioł gazowy
najmniej V klasy emisyjnej zgodnie z listą
kwalifikowanych pieców)
□ kocioł na biomasę (co najmniej V klasy
emisyjnej zgodnie z listą kwalifikowanych
pieców)
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU:
Miejscowość :

Ulica i nr budynku

Moc kotła obecnie zamontowanego w budynku:

…………..kw

Czy budynek, w którym ma nastąpić wymiana źródła ciepła został ocieplony
□ Tak
□ Nie
□ Nie, ale planuję jego termomodernizację
Czy budynek ma wykonane ocieplenie dachu/stropodachu
□ Tak
□ Nie
□ Nie, ale planuję jego termomodernizację
Czy budynek ma wykonaną wymianę stolarki okiennej
□ Tak
□ Nie
□ Nie, ale planuję wymianę
Ja, niżej podpisany, działając w trybie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy
Jerzmanowice -Przeginia.
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 -2020. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie
dostępu do moich danych i ich poprawiania.
Zobowiązuję się do udostępnienia budynku w celu przeprowadzenia audytu energetycznego i weryfikacji danych zawartych
w ankiecie przez pracowników Urzędu lub osób upoważnionych przez Urząd.
Prowadzony nabór deklaracji jest związany z ubieganiem się o dofinansowanie planowanych działań wymiany pieców
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020. Podjęcie przez Gminę JerzmanowicePrzeginia działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Zarząd
Województwa Małopolskiego.
Wymogi Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:
1. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
2. Wsparcie może być uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i
ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej budynku
objętego wymianą starego pieca.

Data:

Czytelny podpis

