
 DEKLARACJA 
dotycząca likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego dla
środowiska źródła ciepła na terenie Gminy Miejskiej Kowary w 2018 r. w lokalach lub budynkach

mieszkalnych 

 
1. Beneficjent : 

  Osoba fizyczna , w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu 

mieszkalnym;

 Właściciel;

 Współwłaściciel ( wymagana będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli);

 Najemca lokalu komunalnego; 

 Wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we 

wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

2. Adres lokalu/budynku mieszkalnego: 

....................................................................................................................................................

3. Dane Beneficjenta:

....................................................................................................................................................

nr tel. ............................................................, e-mail: ..............................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................................

4. Dane Pełnomocnika jeżeli dotyczy – wymagane Pełnomocnistwo w załączeniu:

....................................................................................................................................................

nr tel. ............................................................, e-mail: ..............................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................................

5. Posiadam ogrzewanie lokalu/ budynku mieszkalnego w postaci: 

 pieca kaflowego - ..... szt.  kominka - ...... szt.  kotła stalowego - ...... szt. 

 inne jakie : ............................................................................................................................

6. Rocznie zużywam w przybliżeniu: 

 ….............. - ton węgla,  ..................... - ton koksu,  ..................... - m3 drewna.

7. Jestem zainteresowany/a  likwidacja  ogrzewania  opisanego w pkt.5  oraz  zakupem i

montażem przyjaznego środowisku źródła ciepła tj.: 

 kotła gazowego, 

 pieca zasilanego energią elektryczną, 

 kotła na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5;2012), 

 włączenia do sieci ciepłowniczej – dotyczy Wspólnot, które potwierdziły taką możliwość



u dostawcy ciepła, 

 OZE – pompa ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. 

8. Kiedy planuję zmienić ogrzewanie: 

 planuję w 2018r.  łączna planowana kwota .............................................

9. Oświadczam,  że  jestem  właścicielem/współwłaścicielem/najemcą*  budynku/lokalu*,

w którym będzie realizowane zadanie. 

10. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Naboru Deklaracji przystąpienia

o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy

Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  w  ramach  programu  priorytetowego

ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego i nie wnoszę uwag do

jego treści. 

11. Oświadczam,  że  na  dzień  złożenia  Deklaracji  dot.  przystąpienia  do  projektu  nie  mam

nieuregulowanych  a  wymagalnych  zobowiązań  finansowych  wobec  Gminy  Miejskiej

Kowary. 

12. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych w Deklaracji. 

                                                                                      ....................................................

                                                                                                                        (data i podpis) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych z uzyskaniem
informacji  na temat realizacji programu ograniczenia niskiej  emisji zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922). 

                                                                                     
                                                                                                       ......................................................

                                                                                                                      (data i podpis) 

Wymagany załącznik: 
Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,
w  którym  usytuowane  jest  modernizowane  źródło  ogrzewania  (akt  notarialny,  odpis  z  księgi
wieczystej).


