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Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych 

węglem w budynkach jednorodzinnych” 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu  

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 

Ja, niżej podpisany/a1  

 

……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)  

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 

 

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

 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,  

PESEL / NIP……………………………… nr telefonu ……………………………………………………., 

adres e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297, § 1) 

deklaruję niniejszym wolę realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego w zakresie niżej 

wyszczególnionym*: 

WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 
Zaznaczyć wybór 
poprzez wpisanie 

planowanej wielkości  

1.  Demontaż pieca / kotła węglowego szt.  

2.  Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet jedno lub 

dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW] wraz z montażem i pracami w 

obrębie źródła  
kW  

3.  Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub dwufunkcyjny 

do 25 [kW] wraz z montażem i pracami w obrębie źródła kW  

4.  Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły gazowe i na 

pelet) szt.  

5.  Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną 

wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 6 szt. / lokal mieszkalny) 

– podać moc całkowitą 
szt./ kW  

6.  Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną 

wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny) 

– podać moc całkowitą 
szt./ kW  

7.  Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją 

elektryczna wewnętrzną, montażem i pracami w obrębie źródła szt. / kW  

8.  Wykonanie instalacji gazowej wewnętrzna na potrzeby zasilania 

źródła ciepła szt.  

9.  Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 

szt. / lokal mieszkalny) szt.  

                                                             
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
*niepotrzebne skreślić 
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WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO 

10.  Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  szt.  

11.  Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne oporowe lub 

wodne) – nie więcej niż 100 [m2] (wyłącznie dla źródeł ciepła: 

pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) – podać moc w przypadku 

ogrzewania oporowego elektrycznego 

m2 / kW  

12.  Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz z 

montażem (dla kotłów gazowych i kotłów na pelet) kpl.  

13.  Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem –  

1. Max 25 % szczytowej mocy źródła ciepła w przypadku 
źródła ciepła do centralnego ogrzewania zasilanego 
energią elektryczną. 

2. Max 2 [KW] w przypadku ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej energią elektryczną  

Uwaga:  

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż 6,5 [kW] 

kW  

14.  Zakup pompy ciepła powietrze-woda / woda – woda wraz 

z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego ogrzewania 

lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz 

z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła. 

kW  

15.  Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego (na podstawie 

faktury związanej z przyłączeniem)  szt.  

16.  Wykonanie / przebudowa przyłącza  elektroenergetycznego (na 

podstawie faktury związanej z przyłączeniem)  szt.  

17.  Wykonanie przyłącza ciepłowniczego (na podstawie faktury 

związanej z przyłączeniem)  szt.  

18.  Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz 

z montażem do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła szt.  

19.  Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne) szt.  

*UWAGA: W tabeli przedstawiony został cały katalog przedsięwzięć określony w Projekcie. Pozycje, które nie dotyczą 

Budynku mieszkalnego należy wykreślić. 

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ……………………, do którego 

posiadam tytuł prawny /prawo użytkowania/ inny* (jaki) …………………………………………………… 

o numerze księgi wieczystej ………….……………..  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w związku z tym 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości 

powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem 

w budynkach jednorodzinnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,  4.6. Czyste powietrze, 

Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs. 

2. W budynku mieszkalnym zameldowanych jest i/lub mieszka ……………………. osób. 

3. W budynku nie są zamontowanie instalacje wykorzystujące OZE / są zamontowane instalacje 

wykorzystujące OZE (jakie?)2………………………………………………………………………... 

                                                             
2 Niepotrzebne skreślić 
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4. Pokryję wszystkie nakłady w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego z środków własnych do 

czasu ich częściowej refundacji. 

5. Wybiorę Wykonawcę robót/dostawce urządzeń po uprzednim przeprowadzeniu badaniu rynku 

i wyboru najkorzystniejszej oferty ofertowej. 

6. Po podpisaniu przez Miasto Katowice umowy o dofinansowanie realizacji planowanego projektu 

podpiszę umowę o powierzenie grantu w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości 

do 100% kosztów netto zgodnie z wykazem i wysokością kosztów kwalifikowanych. 

7. Deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 30 kwietnia 2023 roku. 

8. W celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Miasta Katowice  wniosek 

o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie, o którym mowa 

w pkt.1. 

9. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam zaległych 

zobowiązań finansowych wobec Miasta Katowice z tytułu należności podatkowych oraz opłat 

lokalnych wnoszonych na rzecz Miasto Katowice.. 

10. Oświadczam, że żaden element Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w zakresie, w jakim jest 

zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Deklaracji przystąpienia, nie był, nie jest i nie 

będzie przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego projektu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, innych instrumentów Unii Europejskiej, 

w tym finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub z innych 

źródeł unijnych, ani z bezzwrotnych instrumentów międzynarodowych lub dotacji z krajowych 

środków publicznych. W przypadku wcześniejszej wymiany źródła ciepła ze środków budżetu 

miasta Katowice, likwidacja wykonanego systemu grzewczego objętego wsparciem, możliwa jest 

po upływie trwałości projektu zawartego w umowie odrębnej. 

Projekt będzie realizowany przez Miasto Katowice (ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,  4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste 

powietrze – konkurs) tylko w przypadku podpisania przez Miasto Katowice umowy o dofinansowanie 

na jego realizację z Instytucją Organizującą Konkurs.   

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przeze mnie wszystkich warunków realizacji 

Projektu lub niepodpisaniu umowy z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie będzie realizowany. 

Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Miasta Katowice  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu naboru (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)) 

Wraz z deklaracją udziału w projekcie składam następujące załączniki: 

Lp. Rodzaj dokumentu Proszę wstawić znak „x” przy 

dołączonym dokumencie 

1. Oświadczenie o wykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE 

na potrzeby działalności rolniczej lub gospodarczej  

 

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  

3 Oświadczenie dotyczące elementów budowlanych zawierających azbest.   

 

           Katowice, ......................                                                           ..........................................                     
(miejscowość, data,)                                  (czytelny podpis / y)

  


