DEKLARACJA dotycząca planowanej wymiany kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu
i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Gminy Sulików w 2018 r. w lokalach
lub budynkach mieszkalnych
1. Wnioskodawca:
a)osoba
fizyczna,
w
tym
osoba
fizyczna
mieszkalnym:
 właściciel;
 współwłaściciel*;
 najemca lokalu komunalnego;
*- wymagana będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli,
b) 
wspólnota
mieszkaniowa,
której
członkowie
kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

prowadząca

korzystają

działalność

z

ciepła

gospodarczą

wytworzonego

w

we

lokalu

wspólnej

2. Adres lokalu/budynku mieszkalnego:………………………………………numer księgi wieczystej………………………....
a) budynek wielorodzinny
 TAK  NIE
b) dom jednorodzinny
 TAK  NIE
3. Dane Wnioskodawcy: Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………..
nr tel. ............................................................................. email:…………………………………………………………………………
adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………….
4. Dane Pełnomocnika (jeżeli dotyczy-wymagane jest pełnomocnictwo w załączeniu) Imię i Nazwisko…………………………...
nr tel. ............................................................................. e-mail: ............................................................................................................
adres do korespondencji .......................................................................................................................................................................
5. Posiadam ogrzewanie lokalu / budynku mieszkalnego w postaci:








pieca kaflowego - ............... szt.
kominka - .......................... szt.
kotła stałopalnego - ............ szt.
kuchni węglowej - ………..szt.
kotłowni lokalnej - ……….szt.

inne jakie: .....................................................................................................................................................................................
6. Rocznie zużywam w przybliżeniu:

 .................... - ton węgla
 ...................... - ton koksu
 ..................... - m3 drewna – rodzaj drewna ………………………………………………………………………………………...
 ...................... - ton miału
 inne jakie…………….....
7. Rodzaj planowanego ogrzewania przyjaznego środowisku tj.:
 kocioł gazowy;
 kocioł na olej lekki opałowy;
 piec zasilany energią elektryczną;
 kocioł na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
 OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu
źródła
8. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:…………………………………………….…....................................................
9. Szacowany koszt przedsięwzięcia ………………………………….słownie…………………………………………………….
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych z uzyskaniem informacji na temat
realizacji programu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922)
Data i podpis
DEKLARACJĘ prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Sulików w Biurze Obsługi Klienta do 30.01.2018 r. lub przesłać pocztą na
adres Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

