DEKLARACJA
przystąpienia do programu dotyczącego dofinansowania wymiany kotłów i palenisk węglowych na
terenie Gminy Nowogród
w ramach działania 5.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020
Deklarację należy złożyć w pok. nr 3 lub pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41

do 27 sierpnia 2018 r.
1. Dane wnioskodawcy
Imię
Nazwisko
Ulica
Nr budynku
Kod pocztowy
Miejscowość

Telefon
e-mail
2. Planowane paliwo dla nowego kotła CO
Rodzaj paliwa

olej opałowy / pellet/biomasa

Lokalizacja pomieszczenia
z kotłem

piwnica / kotłownia / inne
............................................................... * )

3. Dane miejsca instalacji
Ulica
Nr budynku
Miejscowość
Nr budynku
Nr działki
Tytuł prawny do nieruchomości

własność / współwłasność / użytkowanie wieczyste / dzierżawa
/ inne ................................................................................... * )

Rodzaj zabudowy

budynek jednorodzinny: wolnostojący / w zabudowie bliźniaczej / w zabudowie
szeregowej / inny...................................................................... * )

Technologia budowy domu

drewniana/ cegła/ suporeks /inna……………………..

Powierzchnia ogrzewana [m2]
Ilość kondygnacji
Wysokość kondygnacji [m]

Rodzaj wentylacji w
kotłowni/piwnicy

grawitacyjna/mechaniczna/inna…………………………………

Czy w budynku zarejestrowana
jest działalność gospodarcza?

tak/nie

4. Dane instalacji odbiorczych
Centralne ogrzewanie

grzejniki: żeliwne / płytowe / łazienkowe * )
ogrzewanie podłogowe: tak / nie * )
ogrzewanie ścienne: tak / nie *)
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Przygotowanie ciepłej wody

z kotłowni / elektryczne / instalacja solarna / inne................................. * )

5. Obecne źródło ciepła ( kocioł CO)
Lokalizacja

piwnica / kotłownia / inne
.............................................................. * )

Rodzaj stosowanego paliwa
Moc kotła w [kW]
Ilość zużywanego węgla w ciągu
ostatnich 3 lat w [ t]
Ilość zużywanego drewna w
ciągu ostatnich 3 lat w [ m3]
Szkic pomieszczenia kotłowni z pokazaniem: podstawowych wymiarów pomieszczenia, lokalizacji komina,
lokalizacji okien i drzwi

*)

właściwe podkreślić

Prosimy o wykonanie i załączenie zdjęć elewacji budynku.
Deklaruję udział w projekcie i zamiar skorzystania z dofinansowania wymiany węglowego kotła CO w
ramach działania 5.4.1 RPO WP co wiąże się z wniesieniem własnego wkładu finansowego w wysokości
20 % kosztów kwalifikowanych.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Nowogród pod warunkiem otrzymania dotacji ze środków
pochodzących z RPO WP na lata 2014-2020
Oświadczenie:
Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w budynku objętym projektem.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,
z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie celu uzyskania
dofinansowania na wymianę źródła ciepła.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z
późniejszymi zmianami) informuję, że:
 administratorem Państwa danych osobowych będzie UM Nowogród
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

miejscowość data

Podpis wnioskodawcy (czytelny)
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