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Gmina Miasto Płońsk 
ul. Płocka 39 

09-100 PŁOŃSK 
Deklaracja przystąpienia do projektu 

w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17 

Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 

Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych 

 
Uwaga: 

Powyższa deklaracja stanowi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się 
z programu związanego z modernizacją kotłowni lub podłączenia do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej. 

DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO POKOJU 204 UM PŁOŃSK DO 20.04.2017 R. 

 

Niniejszym deklaruję uczestnictwo w programie w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17, 

Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, 

wymiana urządzeń grzewczych 
Tabela nr 1 

Dane kontaktowe 

1. Imię i nazwisko 

wnioskodawcy 

 

2. Adres montażu kotła  

 

 

3. Adres posesji   

podłączanej do sieci 

ciepłowniczej / 

chłodniczej 

 

 

 
(pole należy wypełnić TYLKO w przypadku podmiotów, które zamierzają 
podłączyć lokal do miejskiej sieci ciepłowniczej / chłodniczej.  

Pola nie wypełniają podmioty zamierzające wymienić jedynie kocioł) 
4. Adres 

korespondencyjny 

 

5. Tel. kontaktowy  

 

6. Adres e-mail  

 

Dane dot. budynku gdzie planowana jest wymiana kotła / przyłącza 

7. Tytuł prawny do 

nieruchomości 

(własność, 
współwłasność, inny) 

 

 

 

 

8. Nr ewidencyjny 

działki 
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1. Szczegółowa charakterystyka zadania 

1) Sposób ogrzewania budynku 
Tabela nr 2 

Rodzaj paliwa 

Średnioroczne 

zużycie 

paliwa 

Jednostka 

miary 
Rodzaj paliwa 

Średnioroczne 

przewidywane 
zużycie paliwa 

Jednostka 

miary 

Przed modernizacją Po modernizacji 

węgiel  tona/rok gaz  m3/rok 

miał  tona/rok 
energia 

elektryczna 
 kWh/rok 

ekogorszek  tona/rok biomasa  tony/rok 

drewno  m3/rok olej  l/rok 

Przyłącze 

ciepłownicze/ 

chłodnicze 

 GJ/rok 

 

2) Moc źródła ciepła przed modernizacją ……………………..…… (kW), po modernizacji 

…………………  (kW lub podać inną właściwą dla kotła jednostkę) (ten punkt należy wypełnić 
tylko w przypadku wymiany kotła). 

 

3) Opis stanu istniejącego: 

Charakterystyka stosowanych technologii, urządzeń, ocena funkcjonujących urządzeń podlegających 

wymianie/modernizacji z podaniem przyczyn niespełnienia obowiązujących wymagań. 
……………………………………………………………………………………...…………… 

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

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

 

4) Opis wnioskowanego zadania 

Dane techniczne, opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych 

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

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

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

 

5) W przypadku wyboru kotła gazowego proszę o uzupełnienie tabeli zaznaczając X przy wybranej 

kategorii 
Tabela nr 3 

1. Rodzaj kotła: 

1.1 Jednofunkcyjny do c.o.  

1.2 Dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.   

1.2.1. Dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemności …………. (proszę 

podać przykładową pojemność w litrach) 

 

 1.2.2 Dwufunkcyjny przystosowany do pracy z zewnętrznym  zasobnikiem  c.w.u  

 1.2.3 Dwufunkcyjny przepływowy z wymiennikiem płytowym  

2. Zasilanie:  

2.1 Gazem ziemnym  

2.2 Gazem płynnym  

3. Sterowanie pogodowe  

3.1 Tak  

3.2  Nie  
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P O U C Z E N I E 

2. W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących 

likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na 

realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, 

urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub 

wykorzystujące paliwa gazowe: 

1) wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)  

w gospodarstwach domowych, 

2) wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach 

lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych, 

3) podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej. 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są :  
1)  wymiana / modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi 

elementami systemu grzewczego na źródła / systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe 

lub w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę; 
2)   budowa przyłączeń do istniejących sieci ciepłowniczych;  

3)   przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien 

światłowodowych na potrzeby projektu; 

4)   zakup i zamontowanie czujników tlenku węgla – czadu. 

5)   W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 

a)   dofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, jest możliwe gdy na obszarze objętym projektem 

lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji 

programu, czyli do 2023 r.; 

b)   urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października  

2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią; 
c)   kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących); 

d) kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie. 

6)   Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności: 

a)   przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne; 

b)   prace ziemne; 

c)   prace budowlano-montażowe; 

d)   prace instalacyjne; 

e)   prace rozbiórkowe; 

f)   prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były 

działania związane z realizacją projektu; 

g)  prace wykończeniowe; 

h)  przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją; 
i)   zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu; 

j)  zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych  

z projektem; 

Kosztami niekwalifikowanymi zadania są: 
1) koszty związane z zakupem/modernizacją kotłów grzewczych opalanych węglem; 

2) wydatki poniesione na sieci przewodów wraz z armaturą oraz odbiorniki ciepła; 

3) wydatki na termomodernizację budynku; 

4) zakup środków transportu; 

5) zakup lokalu lub nieruchomości; 

6) budowa nowych budynków; 

7) wkład własny niepieniężny; 
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3. Oświadczam, że: 

1. warunkiem realizacji przez Gminę Miasto Płońsk programu związanego z modernizacją 
kotłowni lub wykonaniem przyłączy ciepłowniczych/chłodniczych jest uzyskanie przez 

Gminę dofinansowania w ramach RPO WM na realizację zadania objętego programem; 

2. program związany z modernizacją kotłowni obejmuje do 80% kosztów związanych  

z wydatkami, na zadania o których mowa w pouczeniu (punkt 2 deklaracji), wobec czego 

zapewniam, że pozostałe 20% kosztów zadania sfinansuję z własnych źródeł; 

3. posiadam tytuł prawny do nieruchomości, co poświadcza dołączony do deklaracji aktualny 

wypis z rejestru gruntów; 

4. nie przyłączę się w okresie trwałości projektu, czyli do 2023 roku do miejskiej sieci 

ciepłowniczej (dotyczy jedynie podmiotów, które wypełniły w tabeli nr 1 wiersz 2) oraz 

oświadczam, że podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie; 

5. będę korzystał z wykonanego w ramach projektu przyłącza do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej do roku 2023 (dotyczy jedynie podmiotów, które wypełniły  

w tabeli nr 1 wiersz 3); 

6. wykonam na własny koszt audyt energetyczny budynku, tzw. audyt ex-post  

(po zakończeniu zadania). 

 

4. Do deklaracji należy dołączyć: 
1. Wstępną wycenę, zawierającą typ pieca/przyłącza ciepłowniczego/chłodniczego oraz 

szacowany koszt brutto, z podziałem na koszty zakupu pieca lub wykonania przyłącza, a także 

pozostałe koszty (np. montażu urządzeń i niezbędnych materiałów); 

2. aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być wykonane zadanie 

wydany przez właściwy organ; 

3. aktualny wycinek mapy ewidencyjnej dotyczący nieruchomości poświadczony przez właściwy 

organ; 

4. audyt energetyczny wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 

świadectwo energetyczne budynku objętego zadaniem; 

5. wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu 

realizacji projektu oraz okresie jego trwałości - stanowiące załącznik do niniejszej deklaracji 

udziału w projekcie; 

6. wypełnione oświadczenie uczestnika projektu dotyczące kwalifikowalności podatku od towarów  

i usług w projekcie RPO WM 2014-2020 - stanowiące załącznik do niniejszej deklaracji udziału 

w projekcie; 

7. w przypadku żądania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, bądź 
Urząd Miejski w Płońsku innych niż ww. dokumentów wymaganych w toku naboru, 

zobowiązuję się do ich dostarczenia do UM Płońsk w wyznaczonym terminie. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922,  z późn. zm.) przez Urząd Miejski 

w Płońsku dla potrzeb realizacji programu. 

 

 

………………………………............. 

/data i podpis wnioskodawcy/. 

 

* Niepotrzebne skreślić 


