Nr.........................……………..(uzupełnia Urząd Gminy)
DEKLARACJA WSTĘPNEGO ZAINTERESOWANIA
przystąpienia do programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Zielonki w ramach PONE dla
województwa małopolskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie lub innych funduszy dostępnych dla mieszkańców za pośrednictwem gminy
(poprzez: wymianę pieca, elementów instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej)
Wyrażam wstępne zainteresowanie otrzymaniem dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na
proekologiczne
DZIAŁ I

Nazwisko, imię ………………………………………………….……………….......................
..........
PESEL
…......................................................................................................………………………….
telefon/fax ………………………………, adres email ………………….….............…............
.......... zamieszkały/-a w miejscowości: ……………………….…..…......… kod
pocztowy: .........................
ulica …………………………..............………… nr domu …........... nr lokalu ……................
...........
Oświadczam, że jestem ( tytuł prawny do nieruchomości):
 właścicielem
 współwłaścicielem(proszę wymienić
współwłaścicieli) ...................................................................
 użytkownikiem wieczystym
 inny tytuł do władania
nieruchomością .............................................................................................
Adres Inwestycji
a. miejscowość ……………..............………….…......................... kod pocztowy
……......................
b. ulica ……………………………………........... nr domu ............... nr
lokalu ….............................
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
a. miejscowość ……………..............………….…..…… kod
pocztowy …........................................
b. ulica …………………………………… nr domu/nr
lokalu ….….………....................................
INFORMACJE O BUDYNKU, W KTÓRYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

• Rok ukończenia budowy .................................
• Powierzchnia całkowita budynku wynosi ...........................m2
• Liczba kondygnacji (z piwnicą) .......................
• Budynek podpiwniczony  TAK  NIE, jeśli TAK w jakiej części …..............%
• Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej
likwidacji ........................szt.
• Czy budynek posiada ocieplone ściany zewnętrzne (min. 10 cm styropianu lub
wełny)  TAK  NIE
• Z czego wykonane są ściany zewnętrzne
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opis: ..............................................................
• Rodzaj zamontowanej stolarki okienno-drzwiowej opis (drewniana, pcv,
aluminiowa, inna jaka?): ............................................oraz przybliżona data montażu:
…………………………….
• Czy dla przedmiotowego budynku był wykonany audyt energetyczny?
 TAK, rok wykonania audytu ......................  NIE
• Rodzaj posiadanego obecnie ogrzewania (na jakie
paliwo?):………………………………………….
• Ilość paliwa do ogrzania budynku w sezonie grzewczym 2016/2017 wyniosła:
węgla ………ton, koksu ………ton, miału ………ton, drewna …...m3, inne
jakie ...............................
• Rodzaj posiadanej obecnie instalacji grzewczej i przybliżona data
montażu……………………...r.
instalacje: miedziane stalowe z tworzyw sztucznych (PVC, polietylen,
polipropylen, polibutylen),
grzejniki: stalowe żeliwne aluminiowe piece kaflowe nadmuchowe
podłogowe inne jakie: ...............................
• układ centralnego ogrzewania:
otwarty (połączony z naczyniem przelewowym- system grawitacyjny obiegu wody)
zamknięty (z przeponowym naczyniem zbiorczym- obieg wody wymuszony pompą)
• Czy do budynku jest wykonany przyłącz gazowy: TAK NIE
• Budynek posiada wewnętrzną instalację gazową:
TAK
NIE
nie ma możliwości wykonania przyłącza gazowego
jest możliwość i jestem zainteresowany wykonaniem przyłącza gazowego
DZIAŁ II
Zgłaszam wstępne zainteresowanie programem jak w tytule, w budynku/lokalu mieszkalnym pod
wskazanym wyżej adresem i jestem zainteresowany/a dofinansowaniem do trwałej wymiany
obecnie użytkowanego źródła ciepła budynku:
A1) W zakresie rodzaju planowanego do zainstalowania kotła:

•

Rodzaj planowanego do zainstalowania pieca:

 Węglowe (spełniające wymagania ekoprojektu)
 Biomasa (spełniające wymagania ekoprojektu)
 Gazowe
• Moc planowanego do zainstalowania kotła (proszę oszacować) ….......................kW
•

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji zadania A1) brutto ......................zł

•

Czy w ramach potrzebnej wymiany pieca planowana/konieczna jest również
wymiana instalacji grzewczej:
 TAK, proszę podać na jaką ................................................................................
 NIE

•

Jestem zainteresowany/a wymianą lub modernizacją instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej:  TAK  NIE

Proszę zakreślić preferowany rok realizacji inwestycji: 2018, 2019, 2020.
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 Wyrażam zgodę na oględziny budynku przez przedstawicieli Urzędu Gminy w uzgodnionym
terminie celem weryfikacji potrzeb.

…………………………..
.…………………………………...
(miejscowość i data)
Wnioskodawcy)

(czytelny podpis

ZŁOŻENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM
DOTACJI
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