
Zarządzenie Nr 97/2021

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu realizacji projektu wymiany indywidualnych źródeł ciepła na
niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 30 ust.1 w zw. z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się regulamin realizacji projektu wymiany indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w
budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem 16.11.2021 r.



REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA
NISKOEMISYJNE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W GMINIE LICHNOWY ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

§ 1

Podstawowe pojęcia w regulaminie:

Projekt – projekt pn. ”Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach
wielorodzinnych w gminie Lichnowy” realizowany w ramach środków Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Wnioskodawca - osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie i uczestnicząca w nim
na podstawie Umowy, będąca właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem
zależnym/współposiadaczem zależnym lokalu mieszkalnego położonego na terenie gminy Lichnowy,
znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy czym jeżeli lokal stanowi przedmiot
współwłasności rozumiemy jako wszystkich współwłaścicieli, których odpowiedzialność w zakresie
umowy jest solidarna.

Budynek wielorodzinny – budynek posiadający co najmniej 3 lokale mieszkalne albo co najmniej dwa
lokale mieszkalne i co najmniej jeden lokal użytkowy albo inny budynek w którym znajdują się lokale
mieszkalne, nie kwalifikujący się do otrzymania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”;

Lokal mieszkalny - zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście,
wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego;

Gmina Lichnowy– Gmina, na której obszarze administracyjnym znajduje się nieruchomość będąca
własnością Wnioskodawcy lub w stosunku do której Wnioskodawcy przysługuje inne prawo;

Wykonawca – podmiot wykonujący na zlecenie Gminy wszystkie czynności zmierzające do realizacji
Projektu, pełniący funkcję generalnego wykonawcy;

Instalacja – kocioł na biomasę z urządzeniami przeznaczony do zamontowania w lokalu mieszkalnym
Wnioskodawcy;

Stare źródło ciepła - kocioł centralnego ogrzewania opalany węglem, paliwem węglopochodnym
(ekogroszek), drewnem kawałkowym.

Instalacja centralnego ogrzewania – układ  przewodów centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym
wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem
odcinającym tę instalację od instalacji kotłowni, a zakończonej na grzejnikach.

§ 2.

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych
i finansowych, związanych z wykonaniem instalacji kotła na biomasę na potrzeby
gospodarstwa domowego oraz niezbędnych robót towarzyszących związanych  z



zamontowaniem instalacji w lokalu mieszkalnym Wnioskodawcy, położonego w granicach
administracyjnych Gminy Lichnowy dla projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła
na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy” realizowanego w ramach
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Projekt będzie przygotowany i wdrażany przez Gminę Lichnowy, poprzez opracowanie
indywidualnych projektów technicznych dla każdej instalacji, wybór wykonawcy zakupu,
dostawy i montażu kotłów na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami montażowymi. Załącznik Nr 1 do
regulaminu stanowi wykaz kosztów kwalifikowalnych.

3. Czas trwania projektu określony jest do 2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli
środków przyznanych na ten cel, tj. 2 500 000,00 zł.

4. W ramach realizacji projektu zostaną wymienione istniejące kotły węglowe na kotły na
biomasę.

§ 3.

1. Udział w projekcie może wziąć osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie gminy Lichnowy,
wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego – wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości.

2. W ramach projektu będą przyjmowane wyłącznie wnioski od osób, które zamieszkują lokale
stanowiące własność osób fizycznych.

3. Warunkiem przyjęcia wniosku o udział w projekcie jest brak zaległości finansowych na dzień
złożenia wniosku wobec Gminy Lichnowy w zakresie: opłat z tytułu podatków,  opłat lokalnych,
opłat za odbiór odpadów, należności cywilno-prawnych.

4. W ramach projektu nie będą przyjmowane wnioski od osób, które prowadzą działalność
gospodarczą w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem projektu - bez względu na jej formę
prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne.

5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o przyznanie dotacji na wymianę kotła
centralnego ogrzewania na jeden lokal mieszkalny w trakcie obowiązywania regulaminu.

6. Nie będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców, którzy wymienili lub chcą wymienić kotły we
własnym zakresie.

7. W ramach projektu nie będą wykonywane żadne prace na wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania lub ciepłej wody.

8. Mieszkaniec musi zapewnić, iż instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej i zimnej wody, do
której podłączany będzie nowy kocioł jest sprawna i spełnia wymagania niezbędne do
podłączenia nowego kotła.

9. W przypadku konieczności dostosowania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania lub
ciepłej wody do montowanego kotła, koszty dostosowania ponosi Wnioskodawca.

10. W przypadku braku prawidłowej wentylacji pomieszczenia, w którym znajdować się będzie
kocioł, Wnioskodawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt wentylację zgodnie z
zaleceniami kominiarza.

11. W przypadku instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie kocioł,
nie spełniającej norm, Wnioskodawca zobowiązany będzie na własny koszt dostosować
instalację elektryczną do istniejących przepisów.



12. Wykonanie indywidualnego projektu technicznego oraz usługa nadzoru inwestorskiego są
kosztami niekwalifikowalnymi, w związku z czym Wnioskodawca ponosi ww. koszty w 100%.

13. Roboty budowlane nie związane z wymianą kotła ponosi Wnioskodawca.
14. W ramach projektu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie zutylizować zdemontowane

urządzenia łącznie z przekazaniem Gminie dokumentu:
a) imiennego zezłomowania albo
b) karty przekazania odpadu albo
c) formularza przyjęcia odpadu metal.

15. Po zakończeniu projektu, tj. otrzymaniu protokołu odbioru robót podpisanego przez
inspektora nadzoru, instalacja zostanie przekazana na własność Wnioskodawcy /właścicielowi
lokalu bez dodatkowych opłat na rzecz Gminy. Przeniesienie nastąpi na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.

§ 4.

1. Gmina ogłosi nabór do projektu od dnia 18.11.2021 r. na stronie internetowej
www.lichnowy.pl

2. Po zebraniu wniosków i sprawdzeniu formalnym, Gmina przekaże wnioski projektantowi, który
będzie miał obowiązek dokonać analizy i wizytacji w miejscu montażu instalacji oraz
przygotować projekt techniczny.

3. Po przygotowaniu dokumentacji technicznej Gmina ogłosi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na demontaż, zakup i montaż kotłów  na biomasę.

4. Zamknięcie naboru Gmina ogłosi na stronie internetowej www.lichnowy.pl

§ 5.

1. Wzór wniosku o udział w projekcie stanowi załączniki nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski składa się w formie pisemnej.
3. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz na stronie internetowej

www.lichnowy.pl
4. Wnioskodawca ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy

Lichnowy komplet dokumentów, o których mowa niżej.
5. Wniosek winien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem

Wnioskodawcy oraz mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
6. Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku prawa własności - oświadczenie o nr księdze wieczystej (która zawiera aktualne
wpisy, zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku) prowadzonej dla lokalu
mieszkalnego, w którym montowane będzie źródło ciepła;
2) w przypadku innego prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) – dokument
potwierdzający tytuł prawny uprawniający do władania lokalem mieszkalnym (oryginał wraz z
kserokopią); oświadczenie o nr księgi wieczystej; pisemna zgodę właściciela/współwłaścicieli
na montaż kotła oraz pisemną zgodę ewentualnych współposiadaczy zależnych,
3) w przypadku współwłasności (w tym również współwłasności małżeńskiej) – pisemną zgodę
wszystkich współwłaścicieli na montaż kotła,

http://www.lichnowy.pl/
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4) pisemne oświadczenie o niewykorzystywaniu nieruchomości na cele działalności
gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej w roku złożenia wniosku,
5) oświadczenie o braku zaległości w opłatach, podatkach i należnościach cywilno-prawnych
wobec Gminy Lichnowy.

7. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony przez Wnioskodawcę jest niekompletny i
niemożliwe jest uzupełnienie informacji przez pracowników Urzędu, Wnioskodawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia przybyć do siedziby
Urzędu celem uzupełnienia dokumentów. W przypadku niedotrzymania określonego terminu
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej sporządza się
notatkę służbową.

8. Po sprawdzeniu formalnym wniosków, projektant wybrany przez Gminę dokona wizji w lokalu
mieszkalnym, w którym ma zostać zamontowany kocioł, sporządza schemat instalacji i
propozycję rozwiązania, na którą Wnioskodawca wyraża zgodę poprzez złożenie podpisu pod
przedstawionym schematem.

9. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i
technicznym dokona Komisja  powołana przez Wójta Gminy Lichnowy.

10. Do zadań komisji powołanej przez Wójta Gminy Lichnowy należy sprawdzenie  poprawności i
kompletności wniosku, spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w programie
oraz możliwości technicznych zamontowania instalacji.

11. Kwalifikowanie wniosków do udziału w projekcie dokonywane będzie w oparciu o kolejność
złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku oraz braku zaległości o których
mowa w § 5 ust.6 pkt 5 i możliwości technicznych zamontowania instalacji.

12. Gmina będzie miała możliwość stworzenia listy rezerwowej wnioskodawców.
13. Komisja w uzasadnionych przypadkach może żądać od wnioskodawcy dodatkowych

dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny złożonego wniosku.
14. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu.
15. Po sprawdzeniu wniosków, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do

projektu pisemnie.
16. Wnioskodawcy ubiegającemu się o udział w projekcie, którego wniosek został odrzucony, po

weryfikacji wniosku, z przyczyn formalnych, merytorycznych bądź z powodu wyczerpania
środków w projekcie na ten cel, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

17. Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu zobowiązani są po
poinformowaniu stawić się w Urzędzie Gminy Lichnowy celem podpisania umowy.

18. Umowa określać będzie w szczególności: strony umowy, datę zawarcia umowy, nazwę zadania
inwestycyjnego, opis zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, wysokość dofinansowania i
wkładu własnego, sposób i termin przekazania wkładu własnego, termin realizacji zadania
inwestycyjnego oraz sposób rozliczenia.

19. Nie  podpisanie  umowy  w terminie  7 dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia,  z przyczyn
leżących po stronie Wnioskodawcy, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, bez
prawa roszczeń z tego tytułu.

20. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z udziału w projekcie, niezwłocznie powiadomi on o
tym fakcie Urząd Gminy Lichnowy.

21. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez Wnioskodawcę, dopuszcza się podpisanie
umowy w terminie późniejszym z Wnioskodawcą z listy rezerwowej.



§ 6.

1. Z każdym Wnioskodawcą biorącym udział w projekcie zostanie podpisana umowa, o której
mowa w § 5 ust.17.

2. Wartość szacunkowa zakupu, demontażu i montażu jednej instalacji wynosi 28 000,00 zł
brutto, z zastrzeżeniem ust.5.

3. Wartość dofinansowania wynosi 85% od wartości 28 000,00 zł brutto.
4. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi 15% od wartości brutto tj. szacunkowo 4 200,00 zł

brutto, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Wartość dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego Wnioskodawca ponosi w

100%.
6. Wartość usług wymienionych w ust.5 zostanie ustalona w umowie, o której mowa w § 5 ust.17.
7. Ostateczna wartość przedmiotu projektu zostanie ustalona po przeprowadzeniu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i od tej kwoty zostanie wyliczony wkład
własny finansowy Wnioskodawcy, co zostanie szczegółowo określone w umowie, o której
mowa w § 5 ust.17. Ostateczna wartość przedmiotu projektu po jej ustaleniu zostanie
niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej www.lichnowy.pl

8. Szacowana kwota wkładu własnego, która stanowi jednocześnie zadatek, wraz z podatkiem
VAT zostanie podzielona na 2 części.

9. Kwotę wkładu własnego należy wpłacić w terminach określonych w umowie bez wezwania po
otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Gminę.

10. Płatności, o których mowa powyżej należy wpłacać na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

11. Niedokonanie przez Wnioskodawcę wpłaty w terminie i wysokości określonej w umowie jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

12. W przypadku dokonania wpłaty przez Wnioskodawcę kwoty wkładu własnego i jednoczesnego
nie zrealizowania projektu przez Gminę cała wpłacona kwota zadatku zostanie zwrócona w
pojedynczej wysokości niezwłocznie na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy, a
umowa ulega rozwiązaniu.

13. W przypadku niedopełnienia obowiązków umownych przez Wnioskodawcę i rozwiązania z
jego  winy umowy, wpłacony zadatek przepada na rzecz Gminy Lichnowy.

14. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z udziału w projekcie w momencie zamówienia
instalacji u Wykonawcy, Wnioskodawca będzie zobowiązany ponieść wszystkie koszty
uwzględnione w umowie, o której mowa w §5 ust.17.

§ 7.

1. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
przygotowania i wdrożenia Projektu, w tym na wykorzystywanie tych danych, włącznie z
fotografiami, we wszelkich materiałach dokumentujących bądź promujących Projekt.

2. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6 82-224 Lichnowy, Tel.
55 271-27-23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wnioskodawcy oraz
przysługującymi Wnioskodawcy w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z
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wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane
kontaktowe Inspektora: adres e-mail: iod@lichnowy.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy w celu realizacji projektu.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest art. 6 ust.1 lit. b

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”.
6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe Wnioskodawcy projektantowi,

wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz organom kontroli w celu prawidłowej realizacji
projektu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wnioskodawcy przysługuje mu:

1. prawo do dostępu do treści danych osobowych,
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych,
3. prawo do żądania usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. W przypadku, gdy Wnioskodawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Wnioskodawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
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Załącznik Nr 1

Koszty kwalifikowalne projektu:

1. Demontaż starego źródła ogrzewania
2. Zakup nowego źródła ogrzewania (instalacja)
3. Zakup i montaż wkładu kominowego (jeśli będzie wymagany)
4. Montaż nowego źródła ogrzewania (instalacja)



1

Załącznik nr 2
WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE

wymiany indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

I. Dane dotyczące wnioskodawcy:

Imię:

Nazwisko:

Miejscowość, kod pocztowy:

Ulica, nr domu:

Tel:

Adres e-mail:

Tytuł prawny do lokalu
(własność, użyczenie, najem)

II. Dane o obiekcie;
Lokalizacja budynku mieszkalnego / mieszkania

Miejscowość:

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Nr ewidencyjny działki / obręb

Nr księgi wieczystej
lokalu/gruntu

III. Deklaracja uczestnictwa w projekcie:

1. Liczba faktycznie zamieszkałych osób……….…………………………………........……………….…….…

2. Powierzchnia ogrzewana mieszkania:…………………..………..…………….……...…………………..m2

3. Rodzaj zużywanego paliwa:……..…..…………………..……….……………………………………………..

4. Ilość zużywanego rocznie paliwa:……..…..……………………………………..……….………………. ton

5. Moc istniejącego kotła (informacja na tabliczce znamionowej) ..………..……….……………….…... kW

6. Źródło ogrzewania lokalu mieszkalnego:

□ kocioł, □ piec kaflowy, □ piec kuchenny, □ piec typu koza, □ kominek
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7. Źródło ogrzewania wody użytkowej:

□ brak, □ to samo co ogrzewanie mieszkania, □ bojler elektryczny

□ inne(jakie)………………………………………………………..…………..……………….…….……….

8. Pomieszczenie przeznaczone na kocioł………………………………………………………………………

9. Wymiary pomieszczenia przeznaczonego na kocioł

szerokość….……………….......    długość….….……………………..   wysokość………….…….………..

10. Wentylacja pomieszczenia przeznaczonego na kocioł:

□ tak - jaka ……………………………………………………………………. □ nie

11. Pomieszczenie przeznaczone na wymiennik ciepłej wody użytkowej jeżeli taki istnieje lub jest plan

montażu nowej instalacji ciepłej wody w ramach wymiany źródła ciepła………………..…………………

12. Wymiary pomieszczenia przeznaczonego na wymiennik ciepłej wody użytkowej

szerokość….……………….…... długość……..…………...…..…..   wysokość………….……...………..

13. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku/mieszkania:

□ tak □ nie □ częściowo

14. W przypadku braku ocieplenia, czy planowane jest ocieplenie ściany mieszkania w ciągu

najbliższych 2 lat,:

□ tak □ nie □ częściowo

15. Rodzaj zamontowanej stolarki okiennej

□ drewniana □ PCV □ aluminiowa                rok montażu ………………………

Niniejszym oświadczam, ze zapoznałem/łam się z Regulaminem realizacji projektu wymiany indywidualnych

źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy ze środków Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w ww

projekcie.

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji kotłów na biomasę w wysokości 15 %.

Koszt szacunkowy został ustalony w wysokości 28 000,00 zł. Wartość dofinansowania może wynieść nie

więcej niż 85% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wyrażam wolę poniesienia kosztów

opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego w 100%.

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu, zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału

własnego na wskazane przez Gminę, wyodrębnione konto bankowe, w celu realizacji tego projektu.
Wyrażam zgodę na użyczenie nieruchomości na cele realizacji montażu źródła ciepła.

Mając na uwadze powyższe deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie odrębnej

umowy.
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Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w kosztach zostanie

ustalona po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem realizacji projektu wymiany indywidualnych źródeł ciepła

na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy ze środków Rządowego Funduszu Polski

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego,

przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenia nierzetelnego,

pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenia dla udziału w ww. projekcie.

Uwaga:
Przedmiotem projektu są wyłącznie kotły na pellet.

……………….........………. …………....……………..
(data, miejscowość) (czytelny podpis)

Do wniosku dołączam:

□ oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w opłatach i podatkach,

□ zgoda właściciela/ współwłaściciela / współposiadacza,

□ oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

□ klauzula RODO
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Schemat rozwiązania

Akceptuję przedstawione rozwiązanie

…………………………………………….

(podpis Wnioskodawcy)

…………………………………………….. …………………………………………

(podpis projektanta) (podpis kominiarza)



Załącznik Nr 3

Oświadczenie o braku zaległości

Ja niżej podpisany(a)...........................................................................................................................

zamieszkały(a) ..................................................................................................................................

oświadczam, iż  nie posiadam zaległości w opłatach, podatkach i należnościach cywilno-prawnych

wobec Gminy Lichnowy ani ww. nieruchomość nie jest obciążona innymi zobowiązaniami wobec

Gminy Lichnowy.

Lichnowy, dnia ..........................................                ..........................................................................

(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko)

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

(czytelny podpis właściciela/współwłaściciela lokalu – imię i nazwisko)

Potwierdzam brak zaległości:



Załącznik Nr 4

ZGODA
właściciela/współwłaściciela/współposiadacza zależnego*

na montaż  kotła na biomasę

Ja, niżej podpisany(a) ...........................................................................................................,

wyrażam zgodę na montaż kotła na biomasę w lokalu mieszkalnym położonym

na terenie nieruchomości przy ul. .........................................................nr .............. w …………………………,

której jestem właścicielem/współwłaścicielem/współposiadaczem zależnym*.

Lichnowy, dnia ..........................................                ……............................................................................
(czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/współposiadacza – imię i nazwisko)



Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE
O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ja, niżej podpisany(a) ...........................................................................................................,

zamieszkały przy ul. .........................................................nr .............. w …………………………,

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………….. wydanym przez

……………………………………………… PESEL ……………………………………. świadomy/a odpowiedzialności karnej

za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk) i odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk,

oświadczam, że nie prowadzę gospodarstwa rolnego, a w lokalu wymienionym we wniosku nie

prowadzę działalności gospodarczej.

Lichnowy, dnia ..........................................                ……............................................................................
(czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/współposiadacza – imię i nazwisko)



Załącznik Nr 6

KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako „RODO”)
informujemy o zasadach przetwarzaniach Państwa danych osobowych.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 ust.2 oraz art. 14 RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy
jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6 82-224 Lichnowy, Tel. 55 271-27-
23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi
Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie
Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora:
adres e-mail: iod@lichnowy.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji projektu.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”.
5. Administrator danych osobowych udostępnia Pani/Pana dane osobowe projektantowi,

wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz organom kontroli w celu prawidłowej realizacji
projektu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1. prawo do dostępu do treści danych osobowych,
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych,
3. prawo do żądania usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb przygotowania i wdrożenia Projektu, w tym na wykorzystywanie tych danych, włącznie
z fotografiami, we wszelkich materiałach dokumentujących bądź promujących Projekt.

Lichnowy, dnia .......................................... ..........................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko)

……............................................................................
(czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/współposiadacza zależnego – imię i nazwisko)
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