DEKLARACJA
DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
”Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni” w ramach zadania realizowanego przez Gminę Stary Lubotyń w 2017 roku

Zakres dofinansowania obejmuje przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą
posiadać dodatkowego rusztu, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie pieców
gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła
(z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).




UWAGA
Deklarację należy złożyć w Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu pokój nr 12 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 lutego 2017 r.
Program nie obejmuje zabudowy użytkowanej sezonowo (domki letniskowe)!
Deklaracje niekompletne (tzn. nie w pełni uzupełnione, bez załączników) oraz nieczytelne nie będą
uwzględnione!
1. Dane wnioskodawcy składającego niniejszą deklarację:
Wnioskodawca
Imię / Imiona
Nazwisko
Nr PESEL
Seria i nr
dokumentu
tożsamości
Dane adresowe

Seria ………..……………

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

Telefon
Adres e-mail

2. Szczegółowa charakterystyka zadania podlegającego dofinansowaniu:
a) lokalizacja zadania:
Miejscowość:
Nr domu:
Nr ewidencyjny działki:
Obręb:
Tytuł prawny do nieruchomości: własność
/współwłasność/ inne- jakie?

Wszyscy właściciele nieruchomości:

1.
2.
3.
4.
5.

Typ budynku

Wolnostojący

Bliźniak

Całoroczny

Sezonowy

Rok budowy
Powierzchnia ogrzewania ( m2)
Na terenie nieruchomości jest
prowadzona, bądź zarejestrowania
działalność gospodarcza

TAK

NIE

b) opis stanu istniejącego:
Opis starego źródła ciepła i ocena funkcjonujących urządzeń podlegających wymianie.
Rodzaj kotła (np. węglowy, gazowy, z/bez
zasobnika c.w.u. )
Rok produkcji/montażu
Marka i typ kotła
Moc źródła ciepła (kW)
Sprawność (%)
Przyczyna niespełniania obowiązujących
wymagań
Proszę załączyć do ankiety aktualne
zdjęcie pieca przewidzianego do
wymiany - jest to element konieczny.
Czy załączono zdjęcie ?

TAK

c) opis wnioskowanego zadania:
Dane techniczne, opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych
Rodzaj kotła
Nazwa handlowa według producenta
Marka/Producent
Model kotła
Moc nominalna (kW)
Sprawność (%)

NIE

Cena
Proszę załączyć do ankiety specyfikację
nowego pieca - jest to element konieczny.
Czy do ankiety załączono dokładną
specyfikację ?
Proszę załączyć do ankiety ofertę dostawy
lub wydruk ze strony internetowej - jest
to element konieczny.
Czy załączono wydrukowaną ofertę ( lub
wydruk ze strony internetowej) ?
Czy gdyby zaistniała taka potrzeba,
wynikająca z konieczności stosowania
Prawa Zamówień Publicznych zgadza się
Pan/ Pani na dostawę innego kotła o takich
samych lub zbliżonych parametrach jak
wcześniej wskazany?

TAK

NIE

TAK

NIE

Tak, zgadzam się
Nie zgadzam się – chcę tylko ten kocioł, który
wskazałem/am wyżej
Zgadzam się, ale pod poniższymi warunkami
(proszę opisać warunki, które musza zostać
spełnione)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

d) sposób ogrzewania budynku:
Rodzaj paliwa

Średnioroczne
zużycie paliwa

Jednostka
miary

Przed modernizacją
węgiel
miał
ekogroszek
drewno
biomasa
gaz
olej opałowy
inne……………

Średnioroczne
przewidywane
zużycie paliwa

Rodzaj paliwa

Jednostka
miary

Po modernizacji
tona/rok
tona/rok
tona/rok
m3/rok
tona/rok
m3/rok
m3/rok

gaz

m3/rok

olej opałowy

m3/rok

biomasa

tona/rok

inne……..…

Niniejszym deklaruję uczestnictwo w programie ”Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w ramach zadania
realizowanego przez Gminę Stary Lubotyń w 2017 roku oraz deklaruję, że w terminie do 30 września 2017 roku
dokonam wymiany kotła centralnego ogrzewania w miejscu wskazanym w niniejszej deklaracji oraz skompletuję
niezbędna dokumentację i dokonam odpowiednich odbiorów.

3. Oświadczenia wnioskodawcy:
1) oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, na której zamierzam realizować
modernizację kotłowni.
2) oświadczam, że posiadam środki własne na realizację wnioskowanego zadania tj. pokrycie kosztów
niekwalifikowanych zadania oraz kosztów stanowiących różnicę kosztu całkowitego zakupu kotła
z elementami dodatkowymi a wysokością dofinansowania. Wysokość udziału środków własnych i termin ich
wpłaty oraz warunki realizacji zadania zostaną określone w odrębnej umowie z Gminą Stary Lubotyń.
Kosztami niekwalifikowanymi zadania są :
 koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 koszty demontażu starej instalacji źródła ciepła,
 koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą
kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 koszty robót instalacyjnych wewnątrz obiektów – modernizacji instalacji c.o i c.w.u.,
 koszty przyłącza do sieci,
 koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń,
 koszty nadzoru nad realizacją inwestycji.
Kosztami kwalifikowanymi zadania jest koszt kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u lub
podajnikiem) oraz czujnika tlenku węgla (czadu).
3) oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
a) warunkiem realizacji zadania przez Gminę Stary Lubotyń jest uzyskanie dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
b) program związany z modernizacją kotłowni obejmuje do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż 5.000 zł.
4) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Urząd Gminy
w Starym Lubotyniu dla potrzeb realizacji programu.
Uwaga:
Powyższa deklaracja stanowi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z programu związanego
z modernizacją kotłowni po dniu jego rozpoczęcia.
Deklaracje niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Starym
Lubotyniu, pokój nr 12.
Deklaracje dotyczące udzielenia dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Starym
Lubotyniu.

…………………………………………….
(czytelny podpis)

