
 
 

OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY DOTYCZĄCE OKRESU TRWAŁOŚCI 
 
 

Program Operacyjny RPO WD 2014-2020 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 
 
Poddziałanie 

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  
i sektorze mieszkaniowym 
3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 
źródła energii projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) - granty 

Tytuł projektu 
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 
terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

Numer projektu RPDS.03.03.04-02-0008/19 

 
 

Numer umowy o powierzenie grantu  
 
 

 
 

Przy każdym oświadczeniu wpisz znak „X” w kwadrat z właściwą odpowiedzią.  
W przypadku niektórych oświadczeń zaznaczenie odpowiedzi „NIE” oznacza konieczność 

podania dodatkowych wyjaśnień w polu tekstowym pod oświadczeniem. 
 
 

Treść oświadczenia TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1. Oświadczam, że w nieruchomości/ -ach ogrzewanej/-ych wspartym/-mi w ramach 
projektu Grantobiorcy źródłem/-ami ciepła, nie doszło do zmian własnościowych od 
momentu złożenia wniosku o wypłatę grantu/ od momentu złożenia ostatniej wersji 
Oświadczeń Grantobiorcy dot. okresu trwałości (np. sprzedaż nieruchomości, 
dziedziczenie nieruchomości, zawarcie umowy dożywocia, itd.). 
(Oświadczenie obligatoryjne. Jeśli wskazano odpowiedź „NIE”, w polu poniżej należy 
opisać zmiany w powyższym zakresie).  

☐ ☐  

 

 

 
2. Oświadczam, że cała dofinansowana w ramach projektu Grantobiorcy infrastruktura 
oraz wsparte urządzenia (tj. np.: źródło/-a ciepła, źródło/-a c.w.u, urządzenia/ instalacje 
do produkcji OZE, instalacja c.o., instalacja c.w.u., system zarządzania energią, itd.) 
stanowią własność Grantobiorcy. 
(Oświadczenie obligatoryjne). 

☐ ☐  

3. Oświadczam, że dofinansowane w ramach projektu Grantobiorcy główne źródło 
ciepła użytkowane jest jako podstawowe źródło ciepła w nieruchomości/ -ach 
wskazanej/-ych we wniosku o udzielenie grantu. 
(Oświadczenie obligatoryjne). 

☐ ☐  

4. Oświadczam, że dofinansowane źródło/-a ciepła nie zostało/-y zmodyfikowane w 
sposób nieuprawniony umożliwiający spalanie odpadów/ paliw niedopuszczonych w 
naborze jak węgiel czy olej opałowy, np. dorobiony dodatkowy ruszt.  
(Oświadczenie obligatoryjne w ramach modernizacji źródła ciepła polegającej na 
wymianie kotła/ pieca na inny kocioł/ miejscowy ogrzewacz pomieszczeń (np. gazowy/ 
na pellet. W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”). 

☐ ☐ ☐ 

5. Oświadczam, że wszystkie elementy projektu Grantobiorcy (tj. np.: źródła ciepła, 
źródła c.w.u., urządzenia/ instalacje do produkcji OZE, instalacja c.o., instalacja c.w.u., ☐ ☐  



 
system zarządzania energią, itd.) utrzymane są w należytym stanie, wykorzystywane 
są zgodnie z przeznaczeniem oraz wyłącznie na potrzeby nieruchomości wskazanej/-
ych we wniosku o udzielenie grantu. 
(Oświadczenie obligatoryjne). 

6. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o udzielnie grantu (ewentualnie 
skorygowane we wniosku o wypłatę grantu) dotyczące: 
-  braku lub zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w nieruchomości, -ach 
ogrzewanych wspartymi źródłami ciepła,  
- braku lub powierzchni pomieszczeń innych niż mieszkalne oraz wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, ogrzewanych wspartymi źródłami ciepła,  
- braku lub możliwości odzyskania VAT (w części lub w całości) od wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu Grantobiorcy,  
nie uległy zmianie. 
(Oświadczenie obligatoryjne. Jeśli wskazano odpowiedź „NIE”, w polu poniżej należy 
opisać zmiany w powyższym zakresie). 

☐ ☐  

 
 
 
 
 
 

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 
(Oświadczenie obligatoryjne). ☐ ☐  

 
 
 

 
1 Oświadczenia Grantobiorcy dotyczące okresu trwałości może podpisać: 
- właściciel nieruchomości lub wyznaczony pełnomocnik właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości, zgodnie z 
ważnym/-ymi pełnomocnictwem/-ami złożonym/-ymi na etapie składania wniosku o powierzenie grantu, 
podpisywania umowy o powierzenie grantu lub na podstawie pełnomocnictwa/-w dołączonego/-ch do niniejszych 
Oświadczeń Grantobiorcy dotyczących okresu trwałości;  
- osoby upoważnione do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej. 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
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podpis osoby/- ób  upoważnionej/-ych do 

reprezentowania Grantobiorcy1 
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