
 

 

nr deklaracji   ……………… (wpisuje urząd)                 …………………………………………… 

      miejscowość, data 

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……….., zamieszkały/a  
imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………….………………….….……………..……..…..,  
adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nr telefonu, adres e-mail 

oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką lokalu/ budynku mieszkalnego  zlokalizowanego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..,  
  adres budynku / lokalu  

oraz deklaruję chęć przystąpienia do projektu podejmowanego przez Gminę Jemielnica mającego na 

celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 

5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania 

na ekologiczny: pompa ciepła/kocioł na biomasę spełniający wymagania 5 klasy 

oraz Ekoprojektu/ogrzewanie gazowe/ogrzewanie olejowe/ogrzewanie elektryczne (podkreślić 

wybrane źródło). 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny energetycznej budynku/lokalu objętego wymianą. 

W przypadku niespełnienia minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku zgodnie 

ze Standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach działania 

5.5 Ochrona powietrza, dokonam niezbędnych inwestycji aby ten poziom osiągnąć przed wymianą 

źródła ciepła. W przypadku otrzymania dofinansowania, zobowiążę się do likwidacji starego kotła 

oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania przez minimum 5 lat. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Gminę Jemielnica danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, 

do celów realizacji ww. projektu.  

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 do Deklaracji) odnośnie przetwarzania moich 

danych osobowych pozyskanych w deklaracji.  

 

 

Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo domowe, które:  

 spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów  

 nie spełniam żadnego z poniższych kryteriów  

Prowadzę gospodarstwo domowe, którego: 

 średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), nie przekracza 175% kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  



 

 

 członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1172 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.), 

 członkowie, w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem posiadają będą przyznane prawo do świadczenia 
rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, 

 członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn, zm). Kryterium dotyczy 
osób zameldowanych w lokalu / budynku, w którym zmieniane będzie źródło ciepła 

 

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.   

 

 

…..………...……………….……………………

 data i czytelny podpis  

  



 

 

Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:  

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica, z siedzibą pod adresem ul. 

Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl. 

Przedstawiciel administratora danych:  

Nie dotyczy. 

Inspektor ochrony danych:   

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mateusz Szenbek 

adres: mateuszszenbek@bodo24.pl ; 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu 

realizacji Programu będącego podstawą ubiegania się o dotację na realizację zadań objętych niniejszą deklaracją. 

Odbiorcy danych:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia deklaracji. 

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania.  

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ujęcia zadania we wniosku o dofinasowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania 

na ekologiczny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu.  

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Nie dotyczy 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

…..………...……………….……………………

 data i czytelny podpis  

mailto:mateuszszenbek@bodo24.pl


 

 

 

Projekt opracowany w oparciu o system wymianakotla.pl wersja 2/2020 przez  Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. e-mail: biuro@oczp.pl 

 

 

Dane dotyczące budynku/lokalu nr deklaracji  

rodzaj budynku 
rok 

budowy 
Ilość lokali mieszkalnych w 

budynku 
liczba mieszkańców Adres budynku / lokalu: miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu 

 jednorodzinny 
 wielorodzinny 

   
 
 

powierzchnia 
całkowita [m2] 

powierzchnia ogrzewana [m2] 
Średnia wysokość 
pomieszczeń [m] 

Czy istnieje możliwość 
podłączenia do sieci 

Czy w budynku przeprowadzono inwestycję w przynajmniej jeden z podanych elementów: 
wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, ocieplenie ścian, 
stropu lub dachu, ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą, energooszczędne 
oświetlenie, rekuperacja, izolacja przewodów c.o. i c.w.u.  

ciepłowniczej gazowej 

   
 TAK 
 NIE 

 TAK 
 NIE 

 TAK                                          NIE 
 

Aktualne źródła ogrzewania planowane do 
likwidacji 

kocioł c.o. ogrzewanie miejscowe 

 
  zasypowy 

(węgiel/drewno) 

 
 automatyczny 

(ekogroszek/pellety) 

 
  gazowy 

 
  olejowy 

  piece kaflowe  ___ szt. 
 trzon kuchenny  ___ szt. 
 kominek  ____ szt. 

 ogrzewanie 
elektryczne 

Rok produkcji źródła       

Sprawność [%] jeśli znana       

Moc źródła [kW] jeśli znana       

Klasa źródła jeśli znana       

Rodzaj i ilość zużywanego paliwa lub ilość 
energii do celów c.o. i c.w.u. na rok 

WĘGIEL: ________ ton                              EKOGROSZEK: ________ ton                              PELLETY: ________ ton 
DREWNO: ______ ton lub _____ m3           GAZ ZIEMNY: _________ m3            LPG: ________ m3 
OLEJ OPAŁOWY: ________ ton  lub l ________  (1l oleju =0,84kg)                         ENERGIA ELEKTRYCZNA: ________ kWh 

Czy w budynku zainstalowane są panele 
fotowoltaiczne 

 

 TAK   o mocy  .................kW 
 NIE 

Czy w budynku  zainstalowane są 
urządzenia pomocnicze (pompy 
obiegowe c.o. i c.w.u.) 

 TAK       
 NIE 

Wszystkie istniejące urządzenie do podgrzania 
ciepłej wody użytkowej  

Preferowany nowy rodzaj 
ogrzewania  

Czy nowe 
urządzenie będzie 
źródłem c.w.u. 

Planowana moc 
nowego urządzenia 
grzewczego 

Planowany rok  
wymiany 

Inne planowane modernizacje ogrzewania  

 kocioł c.o. 
 podgrzewacz gazowy 
 podgrzewacz elektryczny akumulacyjny 
 podgrzewacz elektryczny przepływowy 
 kolektory słoneczne 
 pompa ciepła 
 inne (jakie?).................................................. 

 piec gazowy 
 pompa ciepła 
 kocioł na biomasę 
  
 ogrzewanie elektryczne 
 ogrzewanie olejowe 

 tak 
 nie 

 
______kW 

 
 
  2021 
 
  2022 

 kolektory słoneczne _____kW 
Powierzchnia kolektorów ............[m²] 
 panele fotowoltaiczne _____kW 
 wykonanie instalacji wewnętrznych 
 wykonanie przyłącza gazu 
 inne (proszę opisać poniżej) 
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