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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

przyjmowania Deklaracji 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła  

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” 

oraz 

„Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu 

Gminy Miejskiej Mielec” 
z zakresu dofinansowania wymiany istniejących kotłów węglowych na:  

kotły na gaz, pellet, ekogroszek lub przyłącz do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej 

 

Data i godzina wpływu:  

Numer referencyjny: PP II - ……………/2018 

 

1. Ja, niżej podpisany/a ……………........…………………………..….……………………….................................. 

                                                                                                                                (imię i nazwisko) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer.................................…..…..……………..……………. 

PESEL …………………… nr telefonu ………………………………………., adres e-mail …………..…………….. 

 

posiadając prawo własności  / użytkowanie wieczyste1 nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 

……………… znajdującej się przy ul……………………………………., zabudowanej budynkiem 

oznaczonym numerem porządkowym……………….., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

………………………………………………………………………………...,  

 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością, na podstawie współwłasności,  zlokalizowaną 

na działce nr ……………… znajdującej się przy ul……………………………………., zabudowanej 

budynkiem oznaczonym numerem porządkowym……………….., dla której prowadzona jest księga 

wieczysta nr …………………………………………………………………..., i jednocześnie oświadczając, że 

posiadam zgodę pozostałych współwłaścicieli na przystąpienie do realizacji Projektu 

 

Deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w Projekcie polegającym na likwidacji  

i wymianie dotychczasowego kotła/pieca węglowego na jedno z poniżej wskazanych źródeł2: 

 

                                                      
1 Zakreślić właściwe 
2 Dla wybranego kotła należy uzupełnić dane 
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Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć 

X 

Szacunkowa moc / 

pojemność zasobnika 

 

Szacunkowy koszt 

instalacji netto3 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%4  

Wkład własny przy VAT 8% / 

wkład własny przy VAT 23% 

z uwzględnieniem decyzji 

Izby Skarbowej 5 

Kotły gazowe kondensacyjne 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

jednofunkcyjny  

 18 kW 9 000,00 zł  3 000,00 zł 2 235,60 zł / 4 206,60 zł 

 24 kW 10 000,00 zł 3 333,33 zł 2 484,00 zł / 4 674,00 zł 

 32 kW 11 000,00 zł 3 666,67 zł 2 732,40 zł / 5 141,40 zł 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

dwufunkcyjny 

 18 kW 8 000,00 zł 2 666,67 zł 1 987,20 zł / 3 739,20 zł 

 24 kW 9 000,00 zł 3 000,00 zł 2 235,60 zł / 4 206,60 zł 

 32 kW 10 000,00 zł 3 333,33 zł 2 484,00 zł / 4 674,00 zł 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

jednofunkcyjny z 

zasobnikiem CWU  

 15 kW / 100 l 11 000,00 zł  3 666,67 zł 2 732,40 zł / 5 141,40 zł 

 21 kW / 120 l 15 000,00 zł 5 000,00 zł 3 726,00 zł / 7 011,00 zł 

 24 kW / 190 l 17 000,00 zł 5 666,67 zł 4 222,80 zł / 7 945,80 zł 

 

 

Sposób odprowadzenia spalin: 

 

Sposób odprowadzenia spalin Długość przewodu [m] 

Przewodem kominowym  

Za pomocą bocznego wylotu w ścianie zewnętrznej 

budynku 
 

 

Jeśli budynek nie posiada przyłącza gazowego, jego wykonanie może zostać objęte 

dofinansowaniem. Szacunkowy koszt wykonania przyłącza oraz opłaty przyłączeniowej to ok. 8 000 zł 

netto. Prace objęte są 23% stawką VAT, więc szacunkowy wkład własny Wnioskodawcy to ok. 3 739,20 

zł. 

 

Przyłącz gazowy Zaznaczyć wybraną opcję: 

Budynek posiada sprawny przyłącz gazowy.  

Budynek nie posiada przyłącza gazowego i chcę, aby został on 

wykonany w ramach Projektu. Mam świadomość, że zwiększy to koszt 

mojego wkładu własnego.  

 

Budynek nie posiada przyłącza gazowego ale na moment realizacji 

Projektu taki przyłącz zostanie wykonany (we własnym zakresie i na 

własny koszt). Mam świadomość, że brak przyłącza uniemożliwi 

realizację Projektu na zgłoszonej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Ostateczny koszt wykonania inwestycji dla danej nieruchomości będzie znany po przetargu przeprowadzonym przez Miasto. 

Jeśli kwota poprzetargowa dla danej nieruchomości przekroczy podany w Deklaracji koszt szacunkowy, wówczas nadwyżkę 

tych kosztów ponosi Wnioskodawca.  
4 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
5 Szacunkowy wkład własny TYLKO do pieca. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac 

dodatkowych 
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Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć X 

Dopisać L 

(lewa) lub P 

(prawa) jeśli 

strona 

montażu 

zasobnika 

paliwa ma 

znaczenie 

Szacunkowa moc / pojemność 

zasobnika 

 

Szacunkowy 

koszt instalacji 

netto6 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%7 

Wkład własny przy 

VAT 8% / wkład 

własny przy VAT 23% 

z uwzględnieniem 

decyzji Izby 

Skarbowej 8 

Kotły na biomasę 

Kocioł na pellet  

z 

automatycznym 

zasypem paliwa  

 15 kW  15 000,00 zł 5 000,00 zł 3 726,00 zł / 

7 011,00 zł 

 20 kW  16 000,00 zł 5 333,33 zł 3 974,40 zł / 

7 478,40 zł 

 25 kW  17 000,00 zł 5 666,67 zł 4 222,80 zł / 

7 945,80 zł 

Kocioł na pellet  

z 

automatycznym 

zasypem paliwa 

z zasobnikiem 

CWU 

 15 kW 100 l 18 000,00 zł 6 000,00 zł 4 471,20 zł / 

8 413,20 zł 

 150 l 18 500,00 zł 6 166,67 zł 4 595,40 zł / 

8 646,90 zł 

 200 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 20 kW 100 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 150 l 19 500,00 zł 6 500,00 zł 4 843,80 zł / 

9 114,30 zł 

 200 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 25 kW 100 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 150 l 20 500,00 zł 6 833,33 zł 5 092,20 zł / 

9 581,70 zł 

 200 l 21 000,00 zł 7 000,00 zł 5 216,40 zł / 

9 815,40 zł 

Kondensacyjny 

kocioł na pellet  

z 

automatycznym 

zasypem paliwa 

 15 kW  37 000,00 zł 12 333,33 zł 9 190,80 zł / 

17 293,80 zł 

 20 kW  40 000,00 zł 13 333,33 zł 9 936,00 zł / 

18 696,00 zł 

 25 kW  42 000,00 zł 14 000,00 zł 10 432,80 zł / 

19 630,80 zł 

Kondensacyjny 

kocioł na pellet  

z 

automatycznym 

zasypem paliwa 

 15 kW 100 l 40 000,00 zł 13 333,33 zł 9 936,00 zł / 

18 696,00 zł 

 150 l 40 500,00 zł 13 500,00 zł 10 060,20 zł / 

18 929,70 zł 

                                                      
6 Ostateczny koszt wykonania inwestycji dla danej nieruchomości będzie znany po przetargu przeprowadzonym przez Miasto. 

Jeśli kwota poprzetargowa dla danej nieruchomości przekroczy podany w Deklaracji koszt szacunkowy, wówczas nadwyżkę 

tych kosztów ponosi Wnioskodawca.  
7 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
8 Szacunkowy wkład własny TYLKO do pieca. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac 

dodatkowych 
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z zasobnikiem 

CWU 

 200 l 41 000,00 zł 13 666,67 zł 10 184,40 zł / 

19 163,40 zł 

 20 kW 100 l 41 000,00 zł 13 666,67 zł 10 184,40 zł / 

19 163,40 zł 

 150 l 41 500,00 zł 13 833,33 zł 10 308,60 zł / 

19 397,10 zł 

 200 l 42 000,00 zł 14 000,00 zł 10 432,80 zł / 

19 630,80 zł 

 25 kW 100 l 42 000,00 zł 14 000,00 zł 10 432,80 zł / 

19 630,80 zł 

 150 l 42 500,00 zł 14 166,67 zł 10 557,00 zł / 

19 864,50 zł 

 200 l 43 000,00 zł 14 333,33 zł 10 681,20 zł / 

20 098,20 zł 

 

 

Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć X 

Dopisać L 

(lewa) lub P 

(prawa) jeśli 

strona 

montażu 

zasobnika 

paliwa ma 

znaczenie 

Szacunkowa moc / pojemność 

zasobnika 

 

Szacunkowy 

koszt instalacji 

netto9 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%10 

Wkład własny przy 

VAT 8% / wkład 

własny przy VAT 23% 

z uwzględnieniem 

decyzji Izby 

Skarbowej 11 

Kotły na ekogroszek 

Kocioł na 

ekogroszek  

z 

automatycznym 

zasypem paliwa 

 15 kW  15 000,00 zł 5 000,00 zł 3 726,00 zł / 

7 011,00 zł 

 20 kW  16 000,00 zł 5 333,33 zł 3 974,40 zł / 

7 478,40 zł 

 25 kW  18 000,00 zł 6 000,00 zł 4 471,20 zł / 

8 413,20 zł 

Kocioł na 

ekogroszek  

z 

automatycznym 

zasypem paliwa  

z zasobnikiem 

CWU 

 15 kW 100 l 18 000,00 zł 6 000,00 zł 4 471,20 zł / 

8 413,20 zł 

 150 l 18 500,00 zł 6 166,67 zł 4 595,40 zł / 

8 646,90 zł 

 200 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 20 kW 100 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 150 l 19 500,00 zł 6 500,00 zł 4 843,80 zł / 

9 114,30 zł 

 200 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

                                                      
9 Ostateczny koszt wykonania inwestycji dla danej nieruchomości będzie znany po przetargu przeprowadzonym przez Miasto. 

Jeśli kwota poprzetargowa dla danej nieruchomości przekroczy podany w Deklaracji koszt szacunkowy, wówczas nadwyżkę 

tych kosztów ponosi Wnioskodawca.  
10 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
11 Szacunkowy wkład własny TYLKO do pieca. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac 

dodatkowych 
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 25 kW 100 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 150 l 20 500,00 zł 6 833,33 zł 5 092,20 zł / 

9 581,70 zł 

 200 l 21 000,00 zł 7 000,00 zł 5 216,40 zł / 

9 815,40 zł 

 

 

 

Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć 

X 

 

Szacunkowy koszt 

instalacji netto12 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%13 

Wkład własny przy VAT 

8% / wkład własny przy 

VAT 23% z 

uwzględnieniem decyzji 

Izby Skarbowej 14 

Przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej* 

Przyłącz o długości max 15 mb do 

budynku wraz z jednofunkcyjnym 

węzłem ciepłowniczym 

 13 000,00 zł 4 333,33 zł 3 229,20 zł /  

6 076,20 zł 

Przyłącz o długości max 30 mb do 

budynku wraz z jednofunkcyjnym 

węzłem ciepłowniczym 

 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł /  

9 348,00 zł 

*Wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej możliwe jest tylko dla budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie magistrali ciepłowniczej bez przechodzenia przez działki innych 

właścicieli.  

 

 

Oświadczam, że budynek, w którym planuję realizować wymianę źródła ciepła, spełnia następujące 

parametry na dzień podpisania Deklaracji: 

Typ budynku (wolnostojący, bliźniak, 

całoroczny, sezonowy itp. – wpisać jaki)) 

 

VAT dla planowanego zakresu realizacji 

Projektu ( wpisać 8% lub 23%) 

 

Liczba gospodarstw domowych 

zamieszkujących w budynku 

 

Liczba osób mieszkających w budynku   

Powierzchnia ogrzewana budynku [m2]  

Powierzchnia użytkowa budynku [m2]  

                                                      
12 Ostateczny koszt wykonania inwestycji dla danej nieruchomości będzie znany po przetargu przeprowadzonym przez Miasto. 

Jeśli kwota poprzetargowa dla danej nieruchomości przekroczy podany w Deklaracji koszt szacunkowy, wówczas nadwyżkę 

tych kosztów ponosi Wnioskodawca.  
13 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
14 Szacunkowy wkład własny TYLKO do przyłącza. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac 

dodatkowych 
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Kubatura budynku [m3]  

Ilość węgla jaka została zużyta w sezonie 

grzewczym 2016/2017  [ton węgla/ m3] 

 

Ilość węgla jaka została zużyta w sezonie 

grzewczym 2017/2018 [ton węgla/ m3] 

 

Moc obecnego, nieefektywnego kotła na 

węgiel [kW] 

 

Liczba pieców kaflowych w budynku  

Rodzaj istniejącego kotła (model, rok prod.)  

Powierzchnia kotłowni [m2]  

Wysokość kotłowni (dokładnie w cm)  

Czy do kotłowni doprowadzona jest energia 

elektryczna? (wpisać TAK lub NIE) 

 

Czy istnieje zasobnik ciepłej wody użytkowej 

(c.w.u)? 

Jeśli tak proszę podać jego pojemność  

w litrach 

 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej 

wody w okresie zimowym: 

 

• kocioł węglowy 

• kocioł gazowy 

• bojler elektryczny 

• inne, jakie?  

………………………………………… 

(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej 

wody w okresie wiosna-jesień: 

 

• kocioł węglowy 

• kocioł gazowy 

• bojler elektryczny 

• inne, jakie? 

…………………………………………………. 

(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
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Wnioskuję o dofinansowanie prac dodatkowych: 

Rodzaj prac: Szczegółowy zakres prac mieszczących się w kwocie limitu wskazanego w 

kolumnie pn.: „Limit kwotowy dla prac dodatkowych możliwych do 

dofinansowania w 85%” dla wybranego źródła: 

 

Przebudowa 

wewnętrznej instalacji 

CO 

 

 

 

Wymiana grzejników 

 

 

 

Wymiana/montaż 

zaworów 

termostatycznych 

 

 

 

Termomodernizacja 

przegród 

budowlanych (w tym 

m.in. wymiana okien, 

docieplenie budynku) 

 

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Mielec tylko w przypadku podpisania umowy  

o dofinansowanie. 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i montażu wybranego, wskazanego powyżej 

źródła ciepła wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji, w takiej części, w jakiej 

przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu. 

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Ponadto 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem przyjmowania Deklaracji w ramach Projektów pod nazwą: 

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” oraz „Redukcja emisji poprzez 

wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej 

Mielec” planowanego do realizacji w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych  

i 3.3.2. Redukcja emisji, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i akceptuję jego treść. 

2. W okresie ostatnich 10 lat w budynku zgłaszanym do Projektu wykonane zostały następujące prace 

termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian, 

ocieplenie stropów, ocieplenie fundamentów. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, inne – 

jakie: ………………………………………………………………………………………..15 

3. Budynek objęty Projektem nie posiada podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że montaż nowego źródła ciepła będzie możliwy tylko pod warunkiem 

braku ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wymiana 

                                                      
15 Zakreślić właściwe lub wpisać jakie inne prace w zakresie termomodernizacji budynku zostały wykonane 
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spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 i innych 

zanieczyszczeń do powietrza. 

5. Budynek wskazany w Deklaracji posiada sprawną i zapewniającą bezpieczne użytkowanie instalacją 

centralnego ogrzewania. 

6. Osoby zamieszkałe w budynku mieszkalnym, dla którego planowana jest instalacja w ramach 

niniejszego Projektu prowadzą/ nie prowadzą działalności gospodarczej.16 

7. Na dzień składania Deklaracji spełniam następujące kryteria dotyczące ubóstwa energetycznego: 

Kryteria TAK/NIE 

Zameldowani członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku 

mieszkaniowego i/lub energetycznego 

 

Zameldowani członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci 

opału lub ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 

 

Zameldowanym członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub osoba z zaburzeniami psychicznymi 

 

Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia rodzinnego  

Moja rodzina, zameldowana w gospodarstwie domowym, ma status rodziny wielodzietnej  

(co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 

 

W gospodarstwie zameldowana jest rodzina zastępcza  

8. Deklaruję gotowość przekazania prawa do dysponowania w/w nieruchomością Gminie Miejskiej 

Mielec oraz wskazanym i upoważnionym przez Gminę Miejską Mielec wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i kontroli eksploatacji urządzeń objętych Projektem. 

9.  Deklaruję pokrycie następujących kosztów: 

 min. 15% kosztów kwalifikowalnych (na które składają się m.in. koszty dokumentacji technicznej 

i aplikacyjnej w stosownej części, wybranej przez siebie instalacji itp.); 

 podatku VAT od całości mojego zakresu; 

 innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych m.in. z zakupem  

i montażem wybranego źródła ciepła, eksploatacją, a także z kompletnym osprzętem na 

terenie zgłaszanej nieruchomości; 

 kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją; 

 w razie ich wystąpienia – dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych  

z niestandardowymi warunkami zwiększającymi zużycie materiału lub powodujących 

konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji. 

Mam świadomość, że wysokość mojego wkładu własnego w kosztach inwestycji może ulec 

zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

Projektu przez Gminę Miejską Mielec, natomiast ostateczne rozliczenie mojego dofinansowania  

i wysokości mojego wkładu własnego, zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku  

o płatność przez Urząd Marszałkowski. 

10. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd 

Marszałkowski/ Gminę Miejską Mielec do prawidłowej procedury aplikowania o środki i jestem 

świadomy, że złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

mnie do Projektu. 

11. Przyjmuję do wiadomości, iż kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych będzie miała 

wpływ na zakwalifikowanie do Projektu, z uwagi na ściśle określony limit kwotowy dotacji, o jaką 

może ubiegać się Gmina Miejska Mielec. 

12. Upoważniam Gminę Miejską Mielec do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami 

administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą 

Projektem. 

13. Pomieszczenie kotłowni, w której zamontowany będzie nowy kocioł na paliwo stałe, spełnia wymogi 

określone w prawie budowlanym dla wybranej mocy kotła. 

14. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny pomieszczeń 

                                                      
16 Zakreślić właściwe. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest przez kilka osób należy złożyć oświadczenie dot. 

wysokości otrzymanej pomocy de minimis dla każdej z nich.   
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przeznaczonych na kotłownię uniemożliwi poprawną instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć 

udziału w Projekcie i oświadczam, że nie będę z tego tytułu miał żadnych roszczeń wobec Miasta  

i wobec Wykonawcy. 

15. Przyjmuję do wiadomości, iż Projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania 

przez Gminę Miejską Mielec dofinansowania i podpisania umowy na jego realizację ze środków RPO 

WP na lata 2014-2020.  

16. Na dzień składania Deklaracji nie posiadam żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec 

Gminy Miejskiej Mielec z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych zobowiązań 

finansowych wobec Gminy Miejskiej Mielec, moje zgłoszenie może zostać wykluczone z udziału  

w Projekcie. 

17. Zapewnię ciągłość pracy instalacji centralnego ogrzewania minimum w okresie trwałości Projektu. 

18. Po podpisaniu przez Gminę Miejską Mielec umowy o dofinansowanie Projektu zobowiązuję się do 

niezwłocznego: 

 podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w Projekcie z Gminą Miejską Mielec, dotyczącej 

ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym; 

  złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę Miejską Mielec  

i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji Projektu. 

Przyjmuję do wiadomości, że nie dokonanie przeze mnie wpłat w podanych w Regulaminie terminach 

i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z mojego udziału w projekcie  

i rozwiązaniem ewentualnych umów. 

 

Gmina Miejska Mielec zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy na każdym etapie, 

od momentu złożenia Deklaracji do momentu zakończenia okresu trwałości Projektu, o przedłożenie 

dokumentów potwierdzających dane wpisane w Deklaracji. 

 

Niniejsza Deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszego Projektu 

zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie, jak i w przypadku jego realizacji. 

Informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji 

projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w 

gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” / „Redukcja emisji poprzez wymianę 

dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec w 

m.in. w celu określenia zakresu i wartości Projektu. 

 

 

………………………………………….. 

czytelny podpis 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

                  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 

Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą 

adresu iod@um.mielec.pl, tel. 17 787 40 33. 

mailto:iod@um.mielec.pl
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3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Mielca - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych  

z terenu Gminy Miejskiej Mielec” / „Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła  

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec w m.in. w celu określenia zakresu i 

wartości Projektu. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim  

w Mielcu przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Prezydent Miasta Mielca. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),  

w przypadku gdy: 

 przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były 

one zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mielcu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie 

podanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia Deklaracji. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Czytelny podpis osoby/ób posiadającej/cych tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

czytelny podpis 

 

……………………………………… 

miejscowość i data 

 

Wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie składam następujące załączniki: 

 

 Dokumenty potwierdzające ubóstwo energetyczne 

 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 


