
Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru deklaracji udziału w programie pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji”

D E K L A R A C J A
udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” realizowanego za pośrednictwem Miasta Skierniewice
z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wypełnione deklaracje należy składać w dniach od 6 do 20 marca 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice,
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, pokój nr 2 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00 16.00, w środę w godzinach
08.00-17.00.
Informacje o Programie udzielane będą w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice,
ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok 212 i pok.206, pod nr telefonu: 46 834 51 86, 46 834 51 83,
46 834 51 74.

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 w Łodzi.

I. DANE PODSTAWOWE:

ODBIORCA KOŃCOWY -  OSOBY FIZYCZNE POSIADAJĄCE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ , DLA KTÓREJ PLANOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:
WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ/UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.

Nieruchomość, dla której planowane jest przedsięwzięcie położona jest w granicach administracyjnych Miasta Skierniewice.

Przedsięwzięcie oraz jego efekty rzeczowe i ekologiczne  mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

ZAREJESTROWANA I/LUB PROWADZONA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PLANOWANEJ DO OBJĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

WYKLUCZA MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU.

IMIĘ I NAZWISKO –
WŁAŚCICIELA/

IMIONA I NAZWISKA

WSPÓŁWŁAŚCICIELI/
UŻYTKOWNIKÓW

WIECZYSTYCH 

PESEL/NIP WŁAŚCICIELA/
WSPÓŁWŁAŚCICIELI/
UŻYTKOWNIKÓW

WIECZYSTYCH 

ADRES DO KORESPONDENCJI

MIEJSCOWOŚĆ ULICA

NR BUDYNKU/LOKALU KOD POCZTOWY

TELEFON MAIL

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, (PODAĆ JAKI?)

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH W/W PROGRAMU

MIEJSCOWOŚĆ ULICA

1



NR BUDYNKU/LOKALU KOD POCZTOWY

Czy przedsięwzięcie
było zgłaszane do
Programu „Poprawa
jakośc i pow ie t r za
poprzez     likwidację
n i s k i e j e m i s j i -
„ K A W K A ” w r o k u
2015? 

TAK/NIE*

Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach 2017 – 2018 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 Skierniewice oraz
spełnienie wymogów stawianych przez Instytucję udzielającą dofinansowania.

II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach 2017-2018 r.

1. Opis likwidowanego źródła ciepła/likwidowanych źródeł ciepła**: (Prosimy podkreślić właściwe)

a) Rodzaj źródła ciepła ***

kocioł starej generacji kocioł automatyczny nowej generacji

b) Moc zainstalowana (w kW) ……………………………………….

c) Rodzaj używanego paliwa:

węgiel kamienny węgiel brunatny inne paliwa stałe (wymienić jakie:………………..……)

d) Roczne zużycie paliwa ………………………… jednostka
(Mg/m3/MWh/l)

……………………..……

** Należy podkreślić właściwe
*** 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) sieć ciepłownicza

kocioł na gaz ziemny/płynny * kocioł na olej opałowy kocioł na biomasę

elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła) pompa ciepła

b) Moc zainstalowana (w kW)         ………………………………….

c) Roczne  zużycie paliwa ………………………………….. jednostka
( Mg/m3/MWh/l )

…………………………

   ……………………………………….
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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) …        ……………………………………….

** Należy podkreślić właściwe

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

Ważne!

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane we wskazanym w deklaracji roku.

Rozpoczęcie Zakończenie

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji 

Netto Stawka VAT (%) Brutto

1. 1  Koszt zakupu nowego źródła ciepła

2. 2  Koszt demontażu

3. 3  Koszt montażu

4. 4  Koszt modernizacji instalacji

5. 5 Razem pozycje: 1-4

6. 6  Inne (np. Dokumentacja projektowa,
inwentaryzacja, audyty itp.)

Koszt całkowity: pozycja 5 + 6

(zaokrąglić do pełnych 
złotych)

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 właściciela/ podpisy
współwłaścicieli/użytkowników wieczystych)

 

V. Oświadczenia:

1) Oświadczam, iż realizacja przedsięwzięcia*:

− Wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ……………………………………… (podać datę uzyskania pozwolenia/złożenia
wniosku/planowaną datę złożenia wniosku);

− N i e w y m a g a u z y s k a n i a p o z w o l e n i a n a b u d o w ę , r o b o t y z g ł o s z o n o d o w ł a ś c i w e g o o r g a n u :
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……………………………………………………. (podać nazwę organu oraz datę zgłoszenia/planowanego zgłoszenia);

− Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót do właściwego organu.

2) Oświadczam, iż  jest /nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej.

3) Oświadczam, iż przedsięwzięcie nie było/nie będzie finansowanie z innych źródeł niż Program Ograniczania Niskiej Emisji

WFOŚiGW w Łodzi.

4) Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest zarejestrowana i/lub

prowadzona /jest zarejestrowana i/lub prowadzona działalność gospodarcza*

5) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Programu Ograniczania Niskiej Emisji przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej

WFOŚiGW w Łodzi Nr 11/II/2017 z dn. 27.02.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

6) Oświadczam, że zapoznałem/łam z treścią Zarządzenia Nr 28.2017 Prezydenta Miasta Skierniewice z dn. 3 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu naboru deklaracji udziału w programie pn.: „Program ograniczania niskiej emisji”  

7) Oświadczam, że posiadam środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

...........................................................................
(data i podpis właściciela/ podpisy

współwłaścicieli/użytkowników wieczystych)
 

* 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 w Łodzi (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– t.j. Dz. U. 2016, poz. 922).

...........................................................................
(data i podpis właściciela/ podpisy

współwłaścicieli/użytkowników wieczystych)

 
* niepotrzebne skreślić
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