
DEKLARACJA

dotycząca  chęci  udziału  w  zadaniu  inwestycyjnym „Ograniczenie  niskiej  emisji  pochodzącej
z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”

1. DANE UCZESTNIKA:

Imię i Nazwisko/Nazwa  ……………………………………………………………………….………

Adres do korespondencji .……………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ………………………………… 

Rodzaj osoby (zaznaczyć właściwe):      
  osoba fizyczna    osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym
  wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z jednej wspólnej kotłowni 

Tytuł prawny do władania nieruchomością  (zaznaczyć właściwe): 
   właściciel          współwłaściciel       najemca lokalu komunalnego     inne

2. PEŁNOMOCNIK (jeżeli dotyczy – wymagane pełnomocnictwo w załączeniu):

Imię i Nazwisko/Nazwa  ……………………………………………………………………….………

Adres do korespondencji .……………………………………………………………………………..

Telefon  kontaktowy ………………………………… 

W  przypadku  osoby  upoważnionej  dodatkowo  wraz  z  niniejszą  deklaracją  należy  przedłożyć
dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa.

3. DANE O OBIEKCIE:

Adres lokalu/budynku mieszkalnego, w którym będzie dokonywana zmiana źródła ciepła:

ul………………………………………………………58-540 Karpacz
Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwe): 

  dom jednorodzinny        mieszkanie        wspólnota mieszkaniowa (z jedną wspólną kotłownią)  

4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA – WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA (koszty kwalifikują się

od 01.01.2017 r.) proszę podać co najmniej miesiąc i rok

1) Data rozpoczęcia zadania: …………………………… 

2) Data zakończenia zadania: …………………………… (nie później niż 15.11.2018 r.)

5. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

Dotychczasowe ogrzewanie lokalu/budynku mieszkalnego w postaci (zaznaczyć właściwe): 

  piec kaflowy szt……   kominek szt…….      kocioł na węgiel szt…...  

  inne, wpisać jakie:…………………………………… szt.…..

Przybliżona roczna ilość zużywanego paliwa (zaznaczyć właściwe):

  .……… ton węgla  .……… ton koksu

  .……… m3 drewna, podać rodzaj: …………………….. (np. sosna, świerk, modrzew, dąb, itp.)



Na jakie źródło ciepła planowana jest wymiana (zaznaczyć właściwe) :

  kocioł gazowy o mocy: ……. kW

 kocioł na lekki olej opałowy  o mocy: ……. kW

 piec zasilany prądem elektrycznym  o mocy: ……. kW              

 kocioł na paliwa stałe (5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012) o mocy: ……. kW

 kocioł na biomasę (5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012) o mocy: ……. kW

  zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) służących zasileniu źródła ciepła: kolektory 
słoneczne, pompa ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe o mocy:…kW.

Wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych zadania w zł brutto: …………………

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Gminy Karpacz w zł: ……………………..

6. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszą deklaracją 
(oryginały dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest posiadać do wglądu):

1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1)  Złożenie  kompletnej  deklaracji  w  terminie  do  19  stycznia  2018  r.  jest  warunkiem  ujęcia
wnioskodawcy  we  wniosku  o  pożyczkę  do  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  składanego  przez  Gminę
Karpacz.

2) Złożenie  deklaracji  nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku złożenia wniosku o udzielenie
dotacji  celowej  ze  środków  budżetu  Gminy  Karpacz  na  zadanie  pod  nazwą  „Ograniczenie
niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”.

3) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego
złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz zostały określone
w uchwale nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia
zasad  udzielania  dotacji  celowej  ze  środków  budżetu  Gminy  Karpacz  na  zadanie  pod  nazwą
„Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”.

8. OŚWIADCZENIA:

1) Zapoznałem/zapoznałam się z uchwałą nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września
2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na
zadanie  pod nazwą „Ograniczenie niskiej  emisji  pochodzącej  z lokalnych  źródeł  ciepła na terenie
Gminy Karpacz.

2) Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności – posiadam zgodę
pozostałych współwłaścicieli na jej złożenie i realizację zadania.

3)  Dopełnię  wszelkich  formalności  związanych  z  realizacją  inwestycji  oraz  złożę  kompletny
wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą
„Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”
do dnia 15.11.2018 r.

4)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez Urząd Miejski  w Karpaczu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r.  poz.  922) dla potrzeb złożenia wniosku przez Gminę Karpacz o pożyczkę w Programie
priorytetowym pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

………………………….. ……………………………………

    (data)           (podpis)


