Deklaracja
przystąpienia do projektu
dotyczącego aplikowania o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w zakresie
ograniczenia „niskiej emisji” w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,
Poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej,
Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
I. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
II. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ja, niżej podpisany/a ………………………........…………..…………………..….……………………………………………………..
deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń
grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki” planowanym do realizacji przez Miasto Mińsk
Mazowiecki w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza oraz oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu
RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 i akceptuję warunki realizacji projektu przez Miasto Mińsk
Mazowiecki, wynikające z w/w konkursu.
1. Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w
miejscowości Mińsk Mazowiecki nr ewidencyjny działki: ............................ obręb: Mińsk Mazowiecki
001
dla
której
prowadzona
jest
Księga
Wieczysta
nr:
......................
w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.
2. Wyrażam zgodę na użyczenie nieruchomości na cele realizacji montażu źródła ciepła.
3. Wyrażam zgodę, na umieszczenie, utrzymanie na powyższej nieruchomości przez okres co najmniej 5
lat po rozliczeniu rzeczowym i finansowym projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Projektów Unijnych o zamontowanego urządzenia grzewczego oraz umieszczenia oznaczenia
(oznaczenie logotypami lub montaż tablicy pamiątkowej) o współfinansowaniu projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
4. W przypadku realizacji zadania wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na nieruchomości przez
pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów
Unijnych pod kątem sprawdzenia realizacji projektu oraz uzyskanego efektu rzeczowego, przez okres
trwałości projektu.
5. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie
odrębnej umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w
kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy zadania.
6. Wyrażam zgodę, że w przypadku uzyskania dofinansowania projektu ze środku Unii Europejskiej,
zakup, dostawa i montaż urządzeń grzewczych będzie dokonywana przez Miasto Mińsk Mazowiecki w
oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Przyjmuję do wiadomości, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania
umowy przez Miasto Mińsk Mazowiecki z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, o
dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WM konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18
8. Oświadczam, że na wskazanej w deklaracji nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza
ani rolnicza oraz że zamontowane urządzenia grzewcze będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele
mieszkaniowe.
9. Upoważniam Miasto Mińsk Mazowiecki do reprezentowania mnie w trakcie procedur formalnoprawnych związanych z inwestycją objętą projektem.
III. DANE O OBIEKCIE:
1. Lokalizacja budynku mieszkalnego
Miejscowość:
Nr domu:
Nr ewidencyjny działki:
2. Ilość osób faktycznie zamieszkałych w budynku mieszkalnym: …………………….
3. Rok ukończenia budowy: …....................................
4. Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) w m2: ……………………………………
5. Liczba kondygnacji z piwnicą: ……………………….
6. Czy budynek jest podpiwniczony: …………………….
7. Liczba kotłów na paliwo stałe planowanych do wymiany: …………………….
8. Moc starego pieca w kW: ………………………
9. Rok produkcji starego kotła: ……………………………
10. Rodzaj i ilość zużywanego opału w ciągu całego roku:  węgiel: ……………ton;  drewno: ……………..m3;

 miał: ……………..ton;  olej opałowy: ……………..m3;  prąd: ……………..kWh/rok;  inne: …………………….…;
11. Czy ciepła woda użytkowa pochodzi z tego samego źródła(kotła):  tak;  nie, proszę podać z jakiego
źródła jest uzyskiwana c.w.u. i ilość opału: ………………………………………………………………………………
12. Proszę podać rodzaj materiału i grubość ścian zewnętrznych: ………………….………………….
13. Czy budynek posiada ocieplone ściany:  tak;  nie;
14. Proszę podać materiał ocieplenia i grubość: ………………………….……..……….
15. Proszę podać materiał i grubość ocieplenia dachu/ostatniego stropu:…………………………………………..
16. W przypadku braku ocieplenia, czy planują Państwo ocieplenie budynku w przeciągu najbliższego
roku:  tak;  nie;
17.
Rodzaj
zamontowanej
stolarki
okienno-drzwiowej
(drewniana,
pcv,
aluminiowa) ……………………………………. oraz przybliżony rok montażu …………………………………..
18. Czy dla budynku był wykonany audyt energetyczny/ świadectwo charakterystyki energetycznej:

 tak;  nie;

Jeżeli tak proszę podać rok wykonania dokumentu: ……………………………….

19. Czy w budynku wykorzystywana jest instalacja OZE:  tak;  nie;
Jeżeli tak, proszę podać jaka: …………………………………………………………
20. Czy budynek jest podłączony do sieci gazowej:

 tak;  nie;

21. Czy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej (w przeciągu roku)

 tak;  nie;

22. Jaki typ pieca Pana/Panią interesuje:  pellet (biomasa);  gazowy;  inny: …………………………………
Piece opalane węglem nie są przedmiotem projektu.
23. Wymiary kotłowni (miejsce na kocioł): wysokość: ………………… szerokość:…………….……..
długość:………………………

W związku z przewidywanym rozstrzygnięciem konkursu w październiku 2018 roku przez Mazowiecką
Jednostkę wdrażania Projektów Unijnych oraz z niezbędnymi terminami przeprowadzenia postępowania
przetargowego na wyłonienie wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
najwcześniejszym terminem realizacji inwestycji będzie rok 2019.
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od
uzyskania środków UE.
Deklaracja przystąpienia do konkursu.
Deklaracja jest źródłem informacji, na podstawie której Miasto Mińsk Mazowiecki będzie aplikowało o
środki unijne w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój
mobilności miejskiej, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
Pełna dokumentacja w/w konkursu dostępna jest na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczenpowietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiejtyp-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@umminskmaz.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przystąpienia do projektu na podstawie Pana/ Pani
dobrowolnej zgody, posiada Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przystąpienia do projektu. Ponadto posiada Pan/
Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z treści art.
17 i 18 RODO1- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Odbiorcą Pana/ Pani danych osobowych będą: Firma PHIN Inwestycje ul. Częstochowska 63 93-121
Łódź oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa.
Administrator danych osobowych nie przetwarza Pana/ Pani danych osobowych w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w deklaracji,
w celu przystąpienia i realizacji projektu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom (-a) dobrowolności
podania danych oraz że zostałem poinformowany (-a) o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich
poprawiania.

Data i czytelny podpis wszystkich właścicieli / współwłaścicieli
……………………………………………………..

……………………………………………………………..

………………………………………………………

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

1

RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

