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DEKLARACJA WSTĘPNA UDZIAŁU W PROJEKCIE
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 W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Seria i numer dowodu
osobistego
PESEL
DANE NIERUCHOMOŚCI

Miejscowość
Ulica i numer
Numer działki
Numer księgi wieczystej

za

DODATKOWE INFORMACJE O INWESTYCJI

-podkreślić zgodne odpowiedzi ;

*-zakreślić tylko w przypadku ubiegania się o dotacje na
termomodernizacje
Planowana inwestycja w budynku mieszkalnym : jednorodzinny

wielorodzinnym

Czy w budynku została przeprowadzona ocena energetyczna?

tak

Planowana wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na :

GAZ

Czy budynek posiada przyłącz gazu?

*Czy gospodarstwo jest

:

mieszkanie w budynku
wielorodzinnym
nie
POMPA CIEPŁA

tak

nie

jednoosobowe

wieloosobowe

*Jeśli gospodarstwo jednoosobowe to czy dochód na osobę
wynosi nie więcej niż 200% najniższej emerytury tj.2059,60zł ?

tak

nie

*Jeśli gospodarstwo wieloosobowe to czy dochód na osobę
wynosi nie więcej niż 125% najniższej emerytury tj.1287,25 ?

* Czy przewiduje się prace termomodernizacyjne?

tak
tak

nie
nie

OŚWIADCZENIA:
− Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o projekcie
− Oświadczam, że budynek objęty projektem jest budynkiem w którym rozpoczęto użytkownie.
− Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych
w przypadku 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 Miasta Limanowa.
− Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej
deklaracji są zgodne z prawdą.
− Wyrażam zgodę na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego pod wskazanym
adresem w ramach realizacji ww. programu
− Oświadczam że zapoznałem się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Urzędzie Miasta Limanowa .
− Oświadczam ,że w budynku nie prowadzę działalności gospodarczej .

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

