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Imię i nazwisko:              Nowy Targ, dnia ............................. 

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

Adres zamieszkania oraz inwestycji: 

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

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

e-mail: ........................................................ 

tel.: .............................................................. 

 

DEKLARACJA 

uczestnictwa w programie dofinansowania ze źródeł Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2. 

 

 Niniejszym oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości 

położonej pod adresem: ................................................................................................, która stanowi: 

1.budynek mieszkalny*,  2.budynek usługowy*,  3.bydynek mieszkalno-usługowy (mieszany)*, 

o łącznej powierzchni użytkowej ..................... m2 (powierzchnia z podatku od nieruchomości). 

 Deklaruję, że obecnie w budynku znajduje się ...... szt.** piecy kaflowych oraz  ...... szt.** 

tradycyjnych kominków na drewno. Ponadto do centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.) w ww. budynku wykorzystuje się obecnie kocioł na węgiel /koks/ drewno/ 

trociny/ inne* (podać jakie) ................................, o mocy ...... kW. 

Informuję, że wszystkie ww. istniejące stare źródła ciepła w budynku trwale zlikwiduję w ramach 

dotacji, deklarując przy tym podłączenie budynku do: 
 

A. kocioł kondensacyjny na gaz z sieci*, 

B. kocioł na biomasę bez alternatywnego rusztu, spełniający kryteria EkoProjektu 

(EcoDesign) wraz z 5 klasą*,  

C. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.* 

 
 

W budynku wykonano / nie wykonano* termomodernizacji. Jeśli wykonano podać co zostało 

wykonane: ocieplenie ścian / dachu / stropodachu / wymiana okien / wymiana drzwi*, inne 

jakie ....................................................................................................................................................... 

Informuję, że mój budynek obecnie posiada / nie posiada* możliwości podłączenia do sieci 

gazowej. Ponadto mój budynek posiada / nie posiada* możliwości podłączenia do sieci 

ciepłowniczej.  

 

Przedmiotową inwestycję deklaruję zrealizować w terminie**: 

do końca 2019 roku do końca 2020 roku 
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Oświadczenie: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uzyskania 

dofinansowania na wymianę obecnego źródła ciepła, 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)” 

 

Mając na uwadze realizację 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 „RODO”), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ. 

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu uzyskania dofinansowania na wymianę 

obecnego źródła ciepła. 

4. Administrator danych osobowych może przetwarzać: imię i nazwisko, adres, numer 

telefonu, adres e-mail. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uzyskać dofinansowanie na wymianę 

obecnego źródła ciepła. 

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

Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które mają podpisane stosowne umowy 

z Miastem Nowy Targ. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie 

Miasto Nowy Targ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

 

Czytelny podpis***: 

   

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

 

 

* - niepotrzebne skreślić,  

** - wpisać X w odpowiedniej rubryce. 

*** - wymagany podpis wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności.  

 

 

Załaczniki: 

1. Kopia decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ w zakresie podatku od nieruchomości, 

2. Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, 

3. Dokumentacja fotograficzna kotłowni oraz kotła i tabliczki znamionowej (czytelna) na 

kotle, a w przypadku jej braku oświadczenie właściciela o mocy kotła w kW zatwierdzone 

przez uprawnionego hydraulika/instalatora. 

4. Informacja o możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej 

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. (tylko w przypadku dotacji na podłączenie do sieci 

ciepłowniczej). 


