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Deklaracja przystąpienia do programu 

„Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne w gminie Bychawa”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 4. Energia 
przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

w zakresie wymiany kotła na opalany biomasą 
WŁAŚCICIELE (WNIOSKODAWCY): 

1 Imię i nazwisko ………………………....………………………………… adres zam. ……….…………………  

………………………………………………………………………………………… Nr domu ……….…………… 

legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ………..………………………….………………………….…... 

 wydanym przez ………………………………………………………… PESEL  

2 Imię i nazwisko ………………………....………………………………… adres zam. ……….…………………  

………………………………………………………………………………………… Nr domu ……….…………… 

legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ………..………………………….………………………….…... 

 wydanym przez ………………………………………………………… PESEL  

3 Imię i nazwisko ………………………....………………………………… adres zam. ……….…………………  

………………………………………………………………………………………… Nr domu ……….…………… 

legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ………..………………………….………………………….…... 

 wydanym przez ………………………………………………………… PESEL  

4 Imię i nazwisko ………………………....………………………………… adres zam. ……….…………………  

………………………………………………………………………………………… Nr domu ……….…………… 

legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ………..………………………….………………………….…... 

 wydanym przez ………………………………………………………… PESEL  

ADRES NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ, W KTÓREJ MA BYĆ ZAMONTOWANY KOCIOŁ: 

NR GEODEZYJNY DZIAŁKI 
 

ADRES DZIAŁKI  

MOC ISTNIEJĄCEGO 
ŻRÓDŁA CIEPŁA 

…………… kW 
RODZAJ DOTYCHCZAS 
WYKORZYSTYWANEGO 

PALIWA 

miał / węgiel / olej / gaz / 
energia elektryczna 

POWIERZCHNIA 
OGRZEWANA 

…………… m2 CZY BUDYNEK JEST 
OCIEPLONY 

TAK NIE 

Maksymalne wymiary 
miejsca przeznaczonego 

na montaż kotła  

 
wys:…………… 

 
 

szer.: …………….. 
 

 
głęb.: …………….. 

DANE KONTATKOWE DO GŁÓWNEGO WNIOSKODAWCY: 

IMIĘ I NAZWISKO   

NR TELEFONU   

ADRES E-MAIL  

 
deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie składanym przez Gminę Bychawa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 4. Energia przyjazna 
środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE polegającym na wymianie kotłów na 
opalane biomasą. 
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Oświadczam że: 
 

1. wskazany w niniejszym wniosku budynek jest moją własnością/jest przedmiotem dzierżawy, 
najmu, użyczenia/innego prawa*: ............................................................................................... 
i na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim – bezterminowo/do dnia 31.12.2023 r.*  
– w sposób umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń. 

2. dysponuję miejscem do montażu kotła na biomasę oraz zapewnię wystarczającą szerokość 

przejścia komunikacyjnego (wniesienie kotła i podajnika),  

3. posiadam sprawne przewody wentylacyjne oraz dymowe, 

4. niezwłocznie na wezwanie zawrę z Gminą Bychawa umowę na nieodpłatne użyczenie 

wskazanej nieruchomości, oraz zapewnienie dostępu do zamontowanych urządzeń, 

5. mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez pięć lat po zamontowaniu urządzenia 

będzie własnością Gminy Bychawa użyczoną dysponentowi nieruchomości, 

6. w budynku mieszkalnym wskazanym we wniosku nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

oraz rolnicza, 

7. przyjmuję do wiadomości, że realizację projektu planuje się na lata 2017-2018 pod warunkiem 

pozyskania dofinansowania w ramach RPO WL przez Gminę Bychawa, 

8. we własnym zakresie i na własny koszt wykonam wszelkie prace remontowe, które będą 

następstwem prac montażowych kotła wraz z podajnikiem takich jak: malowanie, uzupełnienie 

okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji i innych prac przywracających estetykę 

i funkcjonalność budynku, 

9. we własnym zakresie i na własny koszt wykonam dostosowanie instalacji eklektycznej lub/oraz 

instalacji centralnego ogrzewania do wymogów zamontowanych urządzeń, 

10. wyrażam zgodę na udział w kosztach finansowych realizacji projektu w średniej wysokości 

ok. 2000 zł netto (+ podatek VAT), zależnej od wielkości dofinansowania projektu, i zobowiązuję 

się do wpłaty udziału przez gminę w II ratach: 1 rata po wyborze wniosku do dofinansowania 

przez Instytucję Pośredniczącą w wysokości 500 zł, 2 rata po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót (konieczność dokonania całości udziału 
przed montażem), 

11. przyjmuję do wiadomości, że nie wpłacenie wymaganej kwoty w terminie jest równoznaczne 

z rezygnacją mojego z udziału w projekcie w związku z tym jestem świadomy, że zostanę 

wykluczony z realizacji projektu, 

12. przyjmuję do wiadomości, że poniosę koszty opalania, zakupu i dostawy opału odpowiedniego 

do zamontowanego kotła, przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu i w tym okresie 

nie będę używał innego źródła ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego, 

13. Wyrażamy zgodę na dysponowanie działką wymienioną powyżej na cele budowlane – 

dokonania zgłoszenia i realizacji projektu. 

 
 
Data:  ………………                    ………………………………………………………………………… 
                      (podpis wszystkich współwłaścicieli) 

Oświadczenie:    
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ankiecie celu uzyskania dofinansowania.  
 
 
Data:  ………………           ……      …….. ………………………………………………………………………… 
                      (podpis wszystkich współwłaścicieli) 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) 
informuje się, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Bychawie. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania i rozliczania montażu urządzeń 

związanych z projektem.  
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania montażu i rozliczenia. 

 
*  - niepotrzebne skreślić 


