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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Tytuł projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie gminy Kościelisko 

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

WNIOSKODAWCA 

Imię i nazwisko    
 

Telefon    
 

E-mail (opcjonalnie)    
 

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI INNY NIŻ LOKALIZACJA) 

Miejscowość    
 

Ulica i numer    
 

DANE WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI BUDYNKU 
 

Imię i nazwisko    
 

Miejscowość    
 

Ulica i numer    
 

 

Imię i nazwisko    
 

Miejscowość    
 

Ulica i numer    
 

DANE OSOBY PODPISUJĄCEJ UMOWĘ 

Imię i nazwisko    
 

Adres zamieszkania    
 

Seria i numer dowodu 
osobistego 

  
 

 

PESEL    
 

DANE NIERUCHOMOŚCI 
 

Miejscowość    
 

Ulica i numer    
 

Numer działki    
 

Numer księgi wieczystej    
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI 
 

Planowana data realizacji inwestycji Rok:  Miesiąc:  
 

Czy dla budynku została przeprowadzona 
ocena energetyczna?  TAK  NIE 
 

Jeśli NIE, czy Wnioskodawca przewiduje 
wykonanie oceny energetycznej we 
własnym zakresie? 

 TAK  NIE 

 

Czy w budynku prowadzona jest 
działalność gospodarcza?  TAK  NIE 
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OŚWIADCZENIA: 

− Oświadczam, że zgadzam się z warunkami regulaminu przystąpienia do projektu oraz wyrażam chęć 
podpisania umowy w ramach projektu. 

− Oświadczam, że nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Kościelisko z tytułu podatków 

i opłat lokalnych. 

− Oświadczam, że budynek objęty projektem jest budynkiem w którym rozpoczęto użytkowanie. 

− Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych 

do prawidłowej realizacji projektu. 

− Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu 

i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Gminy Kościelisko. 

− Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, 

ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu realizowanego przez Gminę Kościelisko, zostałem(am) 

poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych 

osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.  

− Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są 

zgodne z prawdą. 

 

  

Miejscowość, data  Podpis wnioskodawcy 

 


