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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ciągłego 

 
WSTĘPNA DEKLARACJA DO UDZIAŁU W NABORZE CIĄGŁYM 

do projektu pt. „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” 
realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
 

        PROJEKT  3.3.1 
KOTŁY GAZOWE 

KOTŁY NA BIOMASĘ 
KOTŁY ZGAZOWUJACE DREWNO 

Data wpływu:   

Numer ewidencyjny:  

Podpis osoby przyjmującej:   

 
Ja/My niżej podpisany/ni deklaruję/my wolę uczestnictwa w Projekcie realizowanym przez Gminę 
Miasto Leżajsk z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa III „Czysta 
energia”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości powietrza”, Poddziałanie 3.3.1 „Realizacja planów 
niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła”). 
 
I. Dane dotyczące nieruchomości i osoby do kontaktu: 

 

Miejscowość:  

Leżajsk 
Ulica 

 
Numer budynku 

 
Numer działki  

 

Imię i nazwisko:   

 
Telefon komórkowy: 

 
Adres e-mail:  

 

 
II. Preferowany rodzaj kotła: 

WYBRANY RODZAJ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
(WŁAŚCIWY ZAZNACZYĆ PONIŻEJ) 

GAZOWY NA BIOMASĘ 

 1-funkcyjny 24 kW do współpracy z zasobnikiem  
 1-funkcyjny 32 kW do współpracy z zasobnikiem  
 1-funkcyjny 24 kW z zasobnikiem 120-130 l 
 1-funkcyjny 32 kW z zasobnikiem 120-130 l 
 2-funkcyjny 24 kW 
 2-funkcyjny 32 kW 

 pelletowy standard 15 kW 
 pelletowy standard 20 kW 
 pelletowy standard 25 kW 
 pelletowy kompaktowy 10 kW 
 pelletowy kompaktowy 15 kW 
 zgazowujący drewno 20 kW 
 zgazowujący drewno 30 kW 

 
III. Kryteria formalno-prawne: 

1. Posiadane prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co 
najmniej do 31 grudnia 2026 roku 

 tak  nie 

2. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań 
Mieszkańca wobec Gminy Miasto Leżajsk, w tym zaległości 
alimentacyjnych 

 tak  nie 

3. W budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła, 
w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na 
celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie 
ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi 
zewnętrznych, itp.) 

 tak  nie 
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IV. Oświadczenia: 
 

Oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są rzetelne i zgodne z prawdą. Wyrażam 
zgodę na weryfikację danych przez Urząd Miejski w Leżajsku, oraz w zakresie technicznym przez 
firmę zewnętrzną przygotowującą dokumentację techniczną. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszej deklaracji, sprawozdaniu z weryfikacji dokumentacji technicznej budynku, 
oraz deklaracji udziału w projekcie. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przeze mnie 
danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych 
danych na podstawie 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). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
że: 
1. administratorem moich/naszych danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez 

Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33, e-mail 
uml@miastolezajsk.pl.  

2. Moje/nasze dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia montażu urządzeń 
związanych z projektem. 

3. posiadamy prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak determinuje możliwość udziału 
w projekcie i rozliczenia instalacji w ramach projektu. 

V. Załączniki do deklaracji: 

Lp. Rodzaj dokumentu TAK / NIE 

1. Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej*  

2. Inne:   

 

VI. Czytelny podpis osoby składającej deklarację: 

 

 

   

(miejscowość, data)  (czytelny podpis) 

  

                                                           
* na wezwanie Urzędu Miejskiego w Leżajsku zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu naboru ciągłego 
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