
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"  

dla mieszkańców Gminy Cegłów 

UWAGA 

Deklaracja jest przeznaczona dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej! 

Program nie obejmuje zabudowy użytkowanej sezonowo (domki letniskowe)! 

Program nie obejmuje zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza! 
 

Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adres montażu pieca 

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

Adres  korespondencyjny 

…................................................................................................................................................................... 

Tel. kontaktowy 

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

 Adres e-mail 

………............................................................................................................................................................ 

Dane dot. budynku gdzie będzie modernizowany piec: 

Tytuł prawny do nieruchomości: własność / współwłasność* / inny, jaki?: 

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

 

Proszę wymienić wszystkich właścicieli: 

1.       ...................................................................................................................... 

2.    ......................................................................................................................... 

3 .   ......................................................................................................................... 

4.   .......................................................................................................................... 

Nr działki: ……………………………………………………………………….. 

Nr obrębu ewidencyjnego: ……………………………………………………. 

Nr księgi wieczystej: …………………………………………………………... 

1. Typ budynku:  Wolnostojący / Bliźniak*,  Całoroczny/ Sezonowy*  

 

2. Czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza:  Tak / Nie* 

 

3. Roku Budowy: ………………………………………………………. 

 

4. Powierzchnia ogrzewana (m2) …………………………………….. 

 



5. Ilość osób zamieszkałych: ………………………………………… 

 

6. Ocieplenie ścian? Tak / Nie* 

 

7. Ocieplenie dachu / stropodachu? Tak / Nie* 

 

8. Okna: Stare / Nowe*  

 

9. Źródło Ciepła i ilość zużytego paliwa:  

 

 
Węgiel ……………. ton/rok 

 
Drewno ………….. m3/rok 

 
Gaz …………. m3/rok 

 
Pellet ……….…… ton/rok 

 
Olej Opałowy …………. m3/rok 

 
Prąd …………… MWh/rok 

 

10.  Moc kotła [kW] (tabliczka znamionowa) ………………………… 

 

11.   Ciepła woda: to samo źródło co ogrzewanie* / bojler elektryczny* / piecyk gazowy* / 

 

 inne (jakie?)* ……………………….. 

 

12.   Czy wykorzystywana jest energia odnawialna? Tak / Nie* 

 

12a.        Jeśli tak wskaż typ: Kolektory słoneczne* / Wiatrak przydomowy* / Ogniwo fotowoltaiczne* /  

                                   Pompa ciepła* / gruntowy wymiennik ciepła*  

 

13. Jakim typem źródła ciepła jesteś zainteresowany/a? Kocioł na biomasę*/ Kocioł gazowy*/ Kocioł olejowy* 

 

14. Moc nominalna (kW): …………………………….. 

 

15. Roczne szacunkowe zużycie paliwa …………………………………….. [ton lub m3] 

 

16. Szacowana cena kotła: ……………………………………………… 
(Przy kotłach na pellet ujmujemy koszt kotła z podajnikiem) 

 

17. Proszę załączyć do deklaracji ofertę od dostawcy lub wydruk ze strony internetowej dotyczący  

w/w rodzaju kotła.  Czy załączono ofertę lub wydruk?: tak/ nie* 

 

18. Deklaruję pokrycie wkładu własnego w wysokości różnicy między całkowitym kosztem zakupu 

źródła ciepła, a kwotą dofinansowania.    

 

19. Gmina zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji programu w przypadku nie otrzymania 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. 

 

20. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Urząd Gminy Cegłów, a także podmioty z nim współpracujące do celów związanych  

z uruchomieniem oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Poprawa jakości powietrza 

na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację 

kotłowni" w zakresie związanym ze wszystkimi czynnościami, operacjami i pracami niezbędnymi do 

przygotowania, uruchomienia, wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu. 

 

 



21. Oświadczam, że spełniam wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

22. Oświadczam, że Budynek w którym planowana jest wymiana źródła c.o. jest budynkiem mieszkalnym 

zgodnie z art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 

zm.) oraz jest użytkowany zgodnie z przepisami ww. Prawa budowlanego. 

 

23. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy 

Cegłów. 

 

24. Oświadczam, że jestem gotów i posiadam niezbędne środki finansowe na realizację Inwestycji  

w 2018 roku, w terminach które będą ustalone przez Wójta Gminy Cegłów. 

 

25. Oświadczam, że Budynek nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła c.o., za wyjątkiem pieca 

(kotła) pracującego tylko w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem. 

 

26. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli Budynku, w którym wykonywane 

będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu, przez osoby 

upoważnione przez Wójta Gminy Cegłów. 

 

27. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym Wniosku, oświadczeniach i wymaganych 

załącznikach  są prawdziwe. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                         ……………………………………………………………………………..                                                     

                                                                                                                     Data i podpis 


