Zał. do zarządzenia nr 87/2015
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE
„POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO –
OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI”
A. Dane podstawowe:
1. Imię: …………………………………………………………………………..
2. Nazwisko: …………………………………………………………………….
3. PESEL: ……………………………………………………………………….
4. Adres: …………………………………………………………………………
5. e-mali: …………………………………………………………………………
6. Telefon: ………………………………………………………………………..
7. Tytuł prawny do budynku: …………………………………………………….
(własność, najem jakie …)
8. Liczba osób zamieszkująca w budynku: ……………………………………
9. Lokalizacja
a) Miejscowość: …………………………………………………………………….
b) numer geodezyjny działki: ……………………………………………………..
10. Oświadczenie:
Deklaruję swój udział w programie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w 2015
roku zgodnie z dołączoną informacją techniczną i ilościową na budynku, do którego posiadam
tytuł prawny oraz zapoznałem się z warunkami udziału oraz się z nimi zgadza.
11. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy przez Gmina i Miasto
Żuromin wszyscy deklarujący zobowiązani zostaną do podpisania umowy o przystąpieniu do
programu.
B. Informacje ogólne o programie
1. Cel programu:
Poprawa jakości powietrza – ograniczenie dwutlenku węgla CO2 , pyłów PM2,5, PM10 oraz
innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi
2. Rodzaje przedsięwzięć:
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe
lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło
o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na
węgiel lub eko-groszek)
UWAGA:
Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych
sezonowo np. domów letniskowych.
3. Wysokość dofinansowania i forma dofinansowania:
Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji.
Dotacja do 75 % kosztów kwalifikowanych.
UWAGA:
Nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio
korzystającego z przyznanej dotacji
4. Termin realizacji zadania: do 31.10.2015 r.
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5. W przypadku konieczności poniesienia kosztów większych niż wysokość
dofinansowania, źródłem ich pokrycia będą środki własne właściciela/administratora
budynku.
6. WARUNKIEM REALIZACJI ZADANIA JEST POZYSKANIE ŚRODKÓW PRZEZ GMINĘ
I MIASTO ŻUROMIN Z WFOŚiGW W WARSZAWIE
7. Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wniosku (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997 r.)
Zostałam/em poinformowana/y, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne
oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
8. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU UPŁYWA: 14.08.2015 r.
C. Informacje techniczne i ilościowe dotyczące obiektów mieszkalnych indywidualnych
1. W budynku istnieje następujące źródło ciepła:
*) odpowiednie zakreślić
a) piec kaflowy*
b) kocioł węglowy*
c) kocioł węglowy z podajnikiem*
d) kocioł gazowy*
e) kocioł olejowy*
f)

kocioł na drewno*

g) ogrzewanie elektryczne*
h) inne* ………………………
2. Moc kotła ……………………….. kW, powierzchnia grzewcza ………………… m
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3. Dane budynku
a) Powierzchnia budynku ogrzewana: ……………………… m
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b) Kubatura budynku ogrzewana: ……………………………. m
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c) Rok oddania budynku do użytkowania: …………………… rok
4. Ciepła woda przygotowywana jest:
*) odpowiednie zakreślić
a) przez kocioł *
b) miejscowo (np. przez elektryczny podgrzewacz wody) *
5. Modernizacja polegać będzie na:
*) odpowiednie zakreślić
a) wymianie istniejącego kotła na:
- kocioł z podajnikiem do spalania pletu
- kocioł do spalania biomasy (zrębki drzewne, słoma)
- kocioł gazowy
- kocioł olejowy
- inny jaki: …………………….
b) wymianie kotła o wyższej sprawności *

…………………..……………………………………
( Data i podpis czytelny właściciela budynku/administratora)

2

