
DEKLARACJA 

 
udziału w programie priorytetowym „Program Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II” 

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 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji : 

 

Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację: 

Gmina Bełchatów 

u. Kościuszki 13 

97-400 Bełchatów  

 

 

I. Dane podstawowe 

 

Imię i nazwisko/Nazwa  

PESEL/NIP  

adres do korespondencji 

miejscowość  ulica  

nr budynku/lokalu  kod pocztowy  

telefon  mail  

Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem, inne (podać jakie?) 

 

Lokalizacja zadania planowanego do realizacji w ramach w/w programu 

miejscowość  ulica  

nr budynku/lokalu  kod pocztowy  

 

Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach 2018 - 2019r., 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 kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła. 

 

Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków finansowych przez Gminę 

Bełchatów oraz spełnienie wymogów stawianych przez Instytucje udzielające dofinansowania. 

 

II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania po podpisaniu umowy Gminy z WFOŚiGW: 

Opis likwidowanego źródła ciepła 

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) Zużycie paliwa (w tonach/rok) ………………………… jednostka …………………… 

    

1. 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/gaz ciekły  kocioł na olej opałowy  kocioł na biomasę 

    

 elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)  

pompa ciepła z powietrznym 

wymiennikiem ciepła 

  pompa z gruntowym wymiennikiem ciepła 
 

 

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

 

c) Planowane zużycie paliwa  

(w tonach/rok lub m3/rok lub MWh/rok) …………………………………. jednostka ………………… 

 

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) 

……………………………………………………………………. 

 

WAŻNE    

Osoby podłączające się do sieci gazowej prosimy o dołączenie do deklaracji - kserokopii umowy z PSG, osoby nie 

posiadające umów dołączają kserokopie warunków przyłączeniowych z PSG. 

 

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

 

Rozpoczęcie  

(Nie wcześniej niż po 

podpisaniu umowy 

między WFOŚiGW w 

Łodzi a Gminą 

Bełchatów 

 

 

 

Zakończenie 

Maksymalnie do 

30 września 2019r 

 

 

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji (wypełniamy wszystkie pola tabeli) 

 

  Netto  Brutto  

1.  Koszty całkowite (zaokrąglić do pełnych 

złotych) 

  

2.  w tym: koszt zakupu nowego źródła ciepła   

3.  w tym: koszt demontażu   

4.  w tym: koszt montażu   

5.  w tym: koszt modernizacji instalacji   

6.  w tym: inne   

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 czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby złożenia wniosku  

o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi (zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia 29.08.1997r. 

 

 

........................................................................... 

(data i czytelny podpis) 

Oświadczam, że wszystkie podane w deklaracji informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym 

  

 

........................................................................... 

(data i czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

UWAGA 

Złożenie deklaracji ma jedynie charakter informacyjny i nie przesądza o otrzymaniu dofinansowania. 


