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Załącznik nr 1 
do Regulaminu wstępnej rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie pn. 

„Ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Miasto 
Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,  
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie 
strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4. Typ B Ograniczona niska 
emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych 

 
 
 
WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY WNIOSEK: 

 
Data wpływu: …………………………………………………………………….  
Numer ewidencyjny:……………………………………………………………………. 
 
 

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 

w projekcie pod nazwą  
„Ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie  

Gminy Miasto Świdnica”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna  

Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
Poddziałanie 3.4.4. 

Typ B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych 
strategii niskoemisyjnych  

 
 
Niżej podpisany/a/ni: 
 

DANE WNIOSKODAWCY/-ÓW 

Imię i nazwisko PESEL Rodzaj, numer, organ wydający dokument 
tożsamości 

1.    

2.    

3.    
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Adres zamieszkania  
(ulica, numer domu, miejscowość) 

Adres do korespondencji 
(podać jeżeli jest inny niż 
adres zamieszkania) 

Telefon kontaktowy: 

1.    

2.    

3.    
 
wnoszę/-imy o wstępne zakwalifikowanie do udziału w planowanym do 
realizacji Projekcie pn. „Ograniczenie „niskiej emisji” kominowej na terenie gminy 
Miasto Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.4. Typ B 
Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii 
niskoemisyjnych, który jest planowany do realizacji przez Gminę Miasto Świdnica. 
 

 
CZĘŚĆ 1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKU: 

 
 
a) lokalizacja  zadania: 
 

Miejscowość:  
Ulica/nr domu:  
Nr ewidencyjny działki:....................................... obręb: …............................  
dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr: …............................................................. 
w Sądzie Rejonowym  …......................................................................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości   □ własność, 
□ współwłasność: 
□ użytkowanie wieczyste  

 
 
b) opis stanu istniejącego: Opis starego źródła ciepła i ocena funkcjonujących 
urządzeń podlegających wymianie lub likwidacji. 

 
Rodzaj kotła (np. węglowy, gazowy, z/bez zasobnika c.w.u.) 
………………………….………..………................................................................................................
....................................................................................................................................... 
Moc źródła ciepła  ………………………………….….. (kW) 
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c) sposób ogrzewania budynku: 
 

Rodzaj paliwa Średnioroczne zużycie paliwa Jednostka 
miary 

Węgiel 
  tona/rok 
Miał 
  tona/rok 
Ekogroszek 
  tona/rok 
Drewno 
  mp/rok 
inne……………   
 
 
d) inne informacje dotyczące budynku: 
 

Rok budowy budynku  
Powierzchnia ogrzewania budynku [m2]  

Ilość osób zamieszkujących  

Czy i kiedy budynek był ocieplony, w jakim %  

Ocieplenie dachu /stropodachu  

Czy i kiedy została wymieniona stolarka okienna/drzwiowa  
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e) informacje dotyczące audytu energetycznego (zaznaczyć właściwe): 
 
 

□ Nie posiadam/y Audytu energetycznego - powierzam wykonanie Audytu 
energetycznego Audytorowi wskazanemu przez Miasto. 
 
□ Nie posiadam/y Audytu energetycznego – zlecę przeprowadzenie Audytu 
energetycznego nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt, wybranemu 
przez siebie Audytorowi. Zobowiązuję się przedstawić Miastu Audyt energetyczny do 
dnia ________ 2017 r. 

 
□ Posiadam/ją audyt energetyczny – Audyt energetyczny został wykonany 
______________ (wpisać datę). Zobowiązuję przedstawić Miastu Audyt 
energetyczny do dnia ________ 2017 r. 

 
 

CZĘŚĆ 2. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 
 
Oświadczam/-y, że: 

1) Posiadam/-y tytuł prawny do nieruchomości wskazany w punkcie 1a niniejszego 
wniosku, 

2) budynek znajdujący się na nieruchomości, o której mowa w punkcie 1a 
niniejszego wniosku jest oddany do użytkowania, 

3) zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami Regulaminu wstępnej rekrutacji do 
uczestnictwa w Projekcie i nie zgłaszam/-y do nich zastrzeżeń, 

4) zostałem/-liśmy poinformowany/-i, o tym że warunkiem realizacji 
Projektu przez Gminę Miasto Świdnica jest zakwalifikowanie Projektu do 
dofinansowania i podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych, Typ B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach 
kompleksowych strategii niskoemisyjnych; 

 
Niżej podpisany/-ni jestem/-śmy świadomy/-mi odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 
Wyrażam/my zgodę na przewarzanie moich/naszych danych osobowych przez 
Gminę Miasto Świdnica w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji i 
uczestnictwa w Projekcie „Ograniczenie „niskiej emisji” kominowej na terenie 
gminy Miasto Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 
Poddziałanie 3.4.4. Typ B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach 
kompleksowych strategii niskoemisyjnych. 
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Przyjmuję/-my do wiadomości, że dotyczące mnie/nas dane osobowe zawarte w 
dobrowolnie złożonym wniosku o uczestnictwo w Projekcie będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 922). 
 
Oświadczam/-my jednocześnie, iż przyjmuję/-emy do wiadomości, że: 
1) Administratorem zebranych danych jest Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 

58-100 Świdnica. 
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie i nie zostaną udostępnione innym podmiotom (poza 
zaangażowanymi w realizację programu po zawarciu stosownej umowy). 

3) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości przeprowadzenia procedury rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
w stosunku do osoby lub osób objętych wnioskiem. 
 

Mam/-y prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania wraz z 
prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
 

 
 
 
 
 

________________                              ______________________________________________ 
/miejscowość, data/  / czytelny podpis Wnioskodawcy lub Wnioskodawców/ 
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CZĘŚĆ 3. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 

1. dowód osobisty do wglądu; 
2. zgoda współwłaścicieli albo pozostałych użytkowników wieczystych nieruchomości 

na przystąpienie do wstępnej rekrutacji, obejmująca pełnomocnictwo do 
występowania Wnioskodawcy przed Miastem w ich imieniu (jeśli dotyczy).    

 
 
 


