
 

Projekt pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych  

na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz - II edycja" 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

Imię i nazwisko ........................................... 

Adres zamieszkania .................................... 

 

Oświadczam, że: 

− wskazana we wniosku nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

− budynek/lokal mieszkalny, w którym będzie realizowana inwestycja jest wykorzystywany wyłącznie 

na cele mieszkaniowe i nie jest prowadzona w nim działalność gospodarcza; 

− przy realizacji inwestycji dopełnię wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

− inwestycja zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami regulaminu, wynikami przeprowadzonej 

oceny energetycznej oraz postanowieniami umowy; 

− umożliwię wykonanie oceny energetycznej budynku przed realizacją projektu;  

− przeprowadzę modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej 

oceny energetycznej na własny koszt i w terminie wskazanym w umowie; 

− zastosuję urządzenie grzewcze o parametrach, które zostały określone w środkach wykonawczych 

do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu do produktów związanych 

z energią; 

− wykonam trwałą likwidację starego źródła ciepła oraz będę użytkować wyłącznie dofinansowany 

system ogrzewania jako podstawowe źródła ciepła; 

− utrzymam trwałość projektu w okresie 5 lat od momentu rozliczenia dofinansowania przez Gminę 

(tj. przekazania płatności końcowej na rzecz Gminy);  

− w przypadku kotłów spalających biomasę, zapewnię wyposażenie w automatyczny podajnik paliwa 

oraz zobowiązuję się do nieinstalowania rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego 

zamontowanie – nie dotyczy kotłów zgazowujących drewno; 

− będę przestrzegać parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji 

użytkowania urządzenia; 

− zapewnię prawidłowe warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem 

(dotyczy kotłów na biomasę); 

− poddam się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno przedstawicielom 

Gminy jak i przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM, w tym umożliwię pobranie próbki 

paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnię miejsce składowania opału; 

− nie mam możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT; 

− zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

.......................................................................... 

                   (data i czytelny podpis) 

 

 


