
 
DEKLARACJA DALSZEGO UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE 

 

pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła  
w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” 

 
D A N E  W N I O S K O D A W C Y :  

Nazwisko i imię……………………………………………………...…………..………..….…………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………..……………….....……..……………………………... 

Adres budynku, w którym planowana jest instalacja pompy ciepła 

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

nr telefonu …………………………… kom. ………………………………… NIP …………………………… 

seria i nr dowodu osobistego……………………………………………………………………………………. 

Księga Wieczysta nr …………………………..………. nr działki ……………………………………………. 

Posiadane źródło ciepła: rok produkcji  …………………………………..   

paliwo ………………..……………….………………… 

Rok wykonania termomodernizacji ……………………. Rok budowy …………………. 

Powierzchnia ogrzewana …………….. m2 

 

Rodzaj pompy ciepła zgodnie z przeprowadzonym audytem: 

powietrzna  gruntowa  

Podtrzymuję wybrany wcześniej rodzaj pompy 

TAK  NIE  

 Chcę zmienić rodzaj pompy na: 

 powietrzna  gruntowa  

 

Oświadczam że posiadając prawo do dysponowania ww. nieruchomością z tytułu   

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

deklaruję niniejszym wolę dalszego uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji 
pompy ciepła na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.  Projekt 
będzie realizowany przez Gminę Kalety w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 14. Działania naprawcze w 
kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU, Działanie: 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU 
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych 
dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję 
postanowienia w nim zawarte. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż 
administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 jest 
Burmistrz Miasta Kalety. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Miasta Kalety (https://www.bip.kalety.pl) w zakładce: „Ochrona Danych 
Osobowych" 

Niniejszym oświadczam, że: 
 stan prawny nieruchomości jest uregulowany, 
 w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna, 
 nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego 
 nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy.       

 
 

…………………………………. 
                    (podpis czytelny) 
 


