DEKLARACJA
udziału w programie pn.: „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO” realizowanego za pośrednictwem Miasta Szklarska Poręba
z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wypełnione deklaracje należy składać w terminie do 15 września 2017 roku w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. przy ul. Buczka 2.
Uwaga! W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikiem
Urzędu Miejskiego tel. 075 75 47 737.
WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM
DOFINANSOWANIA A STANOWI JEDYNIE DEKLARACJĘ GOTOWOŚCI DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI.
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji
może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie realizacji
przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
I. DANE PODSTAWOWE
IMIĘ I
NAZWISKO/NAZWA
ADRES DO KORESPONDENCJI
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR BUDYNKU/LOKALU

KOD POCZTOWY

TELEFON

MAIL

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NAJEM, INNE (PODAĆ JAKIE?)

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH W/W PROGRAMU
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR BUDYNKU/LOKALU

KOD POCZTOWY

Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach 2017 – 2019 r.,
polegający na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła.
Równocześnie zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności wynikających z obowiązujących
przepisów prawa związanych z modernizacją ogrzewania w tym budynku/lokalu mieszkalnym*.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła.
Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków
finansowych przez Miasto Szklarska Poręba oraz spełnienie wymogów stawianych przez
Instytucję udzielającą dofinansowania.

II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach 2017-2019 r.
1. Opis likwidowanego źródła ciepła/likwidowanych źródeł ciepła:
a) Rodzaj źródła ciepła **
kocioł starej generacji

kocioł automatyczny nowej generacji

b) Moc zainstalowana (w kW)
c)

……………………………………….

Rodzaj używanego paliwa:

węgiel kamienny

inne paliwa stałe (wymienić
jakie:………………..……)

węgiel brunatny

d) Roczne zużycie paliwa

…………………………

jednostka
(Mg/m3/MWh/l)

……………………..……

** W przypadku likwidacji więcej niż jednego źródła ciepła (np. w budownictwie
wielorodzinnym) należy podać łączną wartość likwidowanych źródeł oraz ilość
zużywanego paliwa i jednostkową moc każdego z kotłów (ew. średnią)

2. Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła
a) Rodzaj źródła ciepła
kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny
(5 klasa)
kocioł na olej
opałowy

kocioł na gaz ziemny/płynny *
elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)
b) Moc zainstalowana (w kW)
c)

Roczne zużycie paliwa

sieć ciepłownicza

kocioł na biomasę
pompa ciepła

………………………………….
…………………………………..

d) Planowane zużycie ciepła z sieci (w GJ/rok)
(dotyczy tylko przyłączy do sieci
ciepłowniczej)

e) dominujące paliwo jakim jest opalane
źródło zasilające sieć ciepłowniczą (jeśli
wiadomo)

…

jednostka
( Mg/m3/MWh/l)

…………………………

……………………………………….

……………………………………….

III. Planowany termin realizacji inwestycji (proszę podać co najmniej miesiąc i rok)
Rozpoczęcie

Zakończenie

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji
Netto
1.

Koszt zakupu nowego źródła ciepła

2.

Koszt demontażu

3.

Koszt montażu

4.

Koszt modernizacji instalacji

Brutto

Inne (np. Dokumentacja projektowa,
inwentaryzacja, audyty itp.)
Koszt całkowity
6.
(zaokrąglić do pełnych złotych)
5.

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu
podatku VAT / mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT.*
(w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być
tylko koszty netto)

...........................................................................
(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby
złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach programu WFOŚiGW we Wrocławiu
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia 29.08.1997 r.).

...........................................................................
(data i podpis)

