
Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska 

Wpłynęło dnia ………………… godz. ………………. 

Nr wniosku ………………………… 

 
 

DEKLARACJA 
uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Konopiska 

polegającego na trwałej wymianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych 
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła 

w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska 
dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 
 

 

1. Dane Inwestora: 
Imię i Nazwisko …………………………………………….................................................................... 

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... 

nr domu ............... kod pocztowy ……………………………………. 

tel. ...................................* mail ………………………..…………………………* 

Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………. 

 

2. Adres budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła: 
miejscowość ..................................................................... ulica ............................................................... 

nr domu ................................... nr. ewid. działki .......................................... nr księgi wieczystej 

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

Rok oddania budynku do użytkowania ………………………………………………………………… 

Powierzchnia użytkowa budynku ……………………………………. m
2
 

Czy w budynku jest wewnętrzna instalacja gazowa – TAK/NIE** 

 

3. Obecne źródło ciepła: 
Ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców na paliwo stałe ………….. szt. 

Producent …………………………..………………. Model……………………..…………………... 

Rok produkcji/montażu** ……………….………. Moc znamionowa ………………………….. kW 

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa …………………………………………………………………..  

 

4. Planowane źródło ciepła 
Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, a w przypadku kotła planowanego do 

wymiany po 1 stycznia 2020r. spełniającego wymogi dotyczące ekoprojektu – TAK/NIE** 

Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy, a w przypadku kotła planowanego do 

wymiany po 1 stycznia 2020r. spełniającego wymogi dotyczące ekoprojektu – TAK/NIE** 

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego – TAK/NIE** 

 

Planowana moc znamionowa …………………….. kW 
 

4. Planowany termin wymiany (miesiąc, rok) …………………………………………………….. 

 

5. Planowany koszt i zakres inwestycji 
Koszt ………………………………………………………………….. zł 

Zakres ……………….………………………………………………………………………………… 



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

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

6. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dofinansowanie 
bank …..…….………………….………………………………………………………………………. 

nr rachunku ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji 

Programu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie 

Gminy Konopiska, tj. w celu realizacji Planu oraz jego monitoringu i ewaluacji. 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy jest Wójt Gminy Konopiska, ul. 

Lipowa 5, 42-274 Konopiska 

 

 

 

 

 

.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 

                         (podpis Inwestora) 

 
Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający, że inwestor jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku 

mieszkalnego (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych), a dla nieruchomości dla której nie została założona księga wieczysta – aktualny wypis z 

ewidencji budynków, wydane przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.  

2. W przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej – oświadczenie, że nieruchomość 
wskazana w księdze wieczystej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. 

3. Oświadczenie o braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości; w takim przypadku wnioskodawca 

zobowiązany jest dołączyć zgodę wszystkich uprawnionych do nieruchomości na realizację inwestycji i na 

wypłatę całości dofinansowania na rzecz wnioskodawcy oraz dokumenty wymienione w pkt 1). 

4. W przypadku współwłasności budynku – osoba składająca wniosek załącza oryginał 

upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli budynku. 

5. Oświadczenia inwestora do deklaracji uczestnictwa. 

6. Dokumentację zdjęciową starego źródła ciepła.  

 

 

* Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt 

z Wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  Wnioskodawca  ma prawo zmienić 
oświadczenie zgody (wycofać zgodę) w formie pisemnej, w dowolnym momencie. 

** Niewłaściwe skreślić 
 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
że nieruchomość wskazana w księdze wieczystej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 

 
 

Dane Inwestora: 
Imię i Nazwisko …………………………………………..................................................................... 

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... 

nr domu ............... kod pocztowy ……………………………………. 

 
 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wskazana we wniosku nieruchomość położona w miejscowości 

…………………………….. ul. ………………………………….. nr ………………………………… 

dz. nr ewid. ……………………………………….. dla której została założona księga wieczysta nr 

…………………………………………………. zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, 

wykorzystywanym na cele mieszkaniowe i wymiana źródła ciepła, polegająca na zainstalowaniu 

w miejscu dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła ciepła nastąpi w tym budynku / 

lokalu mieszkalnym*.  

 

 

 

 

.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 

                         (podpis Inwestora) 

 

 

 
* Niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
o braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości  

 

 

Dane Inwestora: 
Imię i Nazwisko …………………………………………….................................................................... 

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... 

nr domu ............... kod pocztowy ……………………………………. 

 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że nieruchomość położona na działce numer ewidencyjny 

……………….… obręb ewidencyjny ………………………. w miejscowości ………………………. 

przy ulicy ………….………………………… numer ……… dla której została założona księga 

wieczysta numer ……….………………………………… posiada nieuregulowany stan prawny. 

 

Jednocześnie oświadczam, że właścicielem/ami wskazanej powyżej nieruchomości była/y osoba/y 

zmarła/e tj: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

5. …………………………………………………. 

 

i prawo do spadku po osobie zmarłej posiadają: 
1. …………………………………………………. stopień pokrewieństwa ………………………… 

2. …………………………………………………. stopień pokrewieństwa ………………………… 

3. …………………………………………………. stopień pokrewieństwa ………………………… 

4. …………………………………………………. stopień pokrewieństwa ………………………… 

5. …………………………………………………. stopień pokrewieństwa ………………………… 

 

W związku z powyższym oświadczam, że jestem współwłaścicielem / uprawnionym* do ww. 

nieruchomości i posiadam prawo do dysponowania budynkiem / lokalem mieszkalnym* w celu 

uzyskania dofinansowania z tytułu poniesionych kosztów w zakresie wymiany starego źródła ciepła 

na nowe źródło ciepła.  

 

 

 

 

.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 

                   (podpis Inwestora) 

 

 

 
 
* Niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
 



ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI 
nieruchomości lub uprawnionych do nieruchomości na realizację zadania 

 

 

Dane współwłaściciela: 
Imię i Nazwisko …………………………………………….................................................................... 

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... 

nr domu ............... kod pocztowy ……………………………………. 

 

 

Ja niżej podpisany/a, który/a jestem współwłaścicielem / uprawnionym* do nieruchomości położonej 

na działce numer ewidencyjny ……………….… obręb ewidencyjny ………………………. 

w miejscowości ………………………. przy ulicy ………….………………………… numer ……… 

dla której została założona księga wieczysta numer ……….………………………………… 

oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na zawarcie przez gminę Konopiska umowy 

z ………………………………..…………………………….. o udzielenie dofinansowania z tytułu 

poniesionych kosztów w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz wypłatę 
otrzymanego dofinansowania na konto wskazane przez Inwestora w deklaracji uczestnictwa lub 

w kasie urzędu.  

 

 

.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 

              (podpis Współwłaściciela) 

 

 

 
 
* Niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE INWESTORA 
do Deklaracji uczestnictwa 

 
 

Dane Inwestora: 
Imię i Nazwisko …………………………………………….................................................................... 

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... 

nr domu ............... kod pocztowy ……………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję postanowienia zawarte 

w Regulaminie, 

2. Oświadczam, że trwale zlikwiduje stare źródło ciepła, obecnie użytkowane w budynku/lokalu* 

mieszkalnym objętym inwestycją i wymienię na nowe proekologiczne, opisane w deklaracji 

uczestnictwa. Budynek/lokal* znajduje się na działce ewidencyjnej nr  …………………. położonej 

w miejscowości …………………………………. przy ul. ………………………………. nr domu 

……………………  do którego posiadam prawo dysponowania lub stosowne pełnomocnictwo/-a 

od właścicieli, do wszystkich czynności związanych ze złożeniem deklaracji uczestnictwa, 

zawarcia stosownej umowy oraz zgody współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie 

w przedmiotowym budynku/lokalu* mieszkalnym inwestycji w ramach dotacji, 

3. Oświadczam, że budynek/lokal* jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

4. Oświadczam, że budynek/lokal służy do zaspokajania moich/naszych potrzeb mieszkaniowych 

oraz nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej (szeroko rozumianej 

zgodnie z przepisami prawa unijnego), 

5. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem do zamontowania 

ekologicznego źródła ciepła w budynku, 

6. Oświadczam, że spełniam wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i oddaje odpady komunalne do zewnętrznej firmy wyłonionej przez gminę, 
7. Oświadczam, że zamontowane nowe źródło ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym będzie 

użytkowane trwale przez co najmniej 5 lat od daty wskazanej w umowie o dofinansowanie, 

8. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym 

wykonywane będą inwestycje objęte programem, przed Inwestycją, po jej zakończeniu oraz 

w okresie 5 lat po jej przeprowadzeniu, przez osobę/-y powołaną/-e przez Wójta Gminy Konopiska 

i/lub upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, 

9. Oświadczam, że w budynku/lokalu* mieszkalnym, w którym planuję wymianę starego źródła 

ciepła, nie znajduje się inne źródło ciepła (kocioł węglowy, gazowy, olejowy lub inny) wpięte 

w instalację c.o., a nie objęte złożoną deklaracją (za wyjątkiem pieca gazowego pracującego 

w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem), 

10. Oświadczam, że nie korzystałem/am z dofinansowania na wymianę źródła ciepła ze środków 

budżetu gminy lub ze środków Unii Europejskiej,  

11. Oświadczam, że nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz gminy.  

 

 

 

 

.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 

                    (podpis Inwestora) 
* Niewłaściwe skreślić 

 

 



O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
Dane Inwestora: 
Imię i Nazwisko …………………………………………….................................................................... 

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... 

nr domu ............... kod pocztowy ……………………………………. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a 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)  –  RODO   /Dz.Urz. 

UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie  nr telefonu / adresu e-mail  zawartych  w niniejszym wniosku, przez Wójta 

Gminy  Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska (Administrator danych),
1
  w celu przekazywania 

przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.    

 

  

.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 

                    (podpis Inwestora) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

1
    Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO dostępna jest  na stronie http://www.bip.konopiska.akcessnet.net oraz  w siedzibie Urzędu 

Gminy.  

 


