DEKLARACJA
udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II” realizowanego za
pośrednictwem Gminy Ładzice z dofnannowaniem ze środków Wojewódzkiego Fundunzu Ochrony
Środowinka i Gonpodarki Wodnej w Łodzi



Wypełnione deklaracje należy składać w terminie od 22.05.2018r. do 01.06.2018r. w Sekretariacie
Urzędu Gminy Ładzice
Uwaga! W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z Sekretariatem Urzędu
Gminy Ładzice tel. 44 684 08 20, 44 684 08 95.

WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA A
STANOWI JEDYNIE DEKLARACJĘ GOTOWOŚCI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ
EMISJI - EDYCJA II.
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. Niepełne i nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może
skutkować nieuwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o dofnansowanie realizacji przedsięwzięcia ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
I. DANE PODSTAWOWE
Imię i nazwisko
PESEL
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 2018/2019r., polegającym na likwidacji
starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła. Równocześnie zobowiązuję się dopełnić
wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z modernizacją ogrzewania
w tym budynku/lokalu mieszkalnym*. Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu
nowego źródła ciepła.
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków fnansowych przez Gminę
Ładzice, spełnienie wymogów stawianych przez Instytucje udzielające dofnansowania oraz zawarcie umowy o
dotację celową z Gminą Ładzice. Kwota dofnansowania nie przekroczy 20 000 zł w przypadku inwestycji
realizowanych przez osoby fzyczne.
*niepotrzebne skreślić

II. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PLANOWANEGO DO WYKONANIA
1.

Opis likwidowanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym
a) Rodzaj źródła ciepła
kocioł starej generacji
kocioł automatyczny nowej generacji
a) Moc zainstalowana (w kW) ......................................
b) Rodzaj używanego paliwa
węgiel kamienny
jakie: .......................)

węgiel brunatny

Jednostka (Mg/m 3/MWh/l) .................

d) Roczne zużycie paliwa .................................
2.

inne paliwa stałe (wymienić

Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła
a) Rodzaj źródła ciepła
kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa oraz „ekoprojekt”)
kocioł na gaz płynny

kocioł na olej opałowy

elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)

kocioł na biomasę
pompa ciepła z powietrznym wymiennikiem

ciepła
pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła
b) Moc zainstalowana (w kW) ...........................
c) Roczne zużycie paliwa ...................................

Jednostka (Mg/m 3/MWh/l)

III. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI (PROSZĘ PODAĆ CO NAJMNIEJ MIESIĄC I ROK)
Rozpoczęcie

Zakończenie*

* - końcowa data realizacji inwestycji nie może być późniejsza niż 15.09.2019r.
IV. PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI
Lp.

Neto

1.

Koszt zakupu nowego źródła ciepła

2.

Koszt demontażu

3.

Koszt montażu

4.

Koszt modernizacji instalacji

5.

Koszt całkowity (w zaokrągleniu do pełnych
złotych)

Bruto

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku
VAT/ mam możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT* (w przypadku możliwości odzyskania
poniesionego kosztu podatku VAT dofnansowane mogą być tylko koszty neto).
*niepotrzebne skreślić

....................................................................
(data i podpis)
V. Oświadczenia:








Oświadczam, iż realizacja przedsięwzięcia*:
- Wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ...................................................................... (podać datę
uzyskania pozwolenia/złożenia wniosku/planowaną datę złożenia wniosku*);
- Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, roboty zgłonzono do właściwego
organu: ........................................................................................................ (podać nazwę organu oraz
datę zgłoszenia/planowanego zgłoszenia*);
- Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłonzenia robót do właściwego organu.
Oświadczam, iż przedsięwzięcie nie było/nie będzie fnansowane z innych źródeł niż Program
Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II w WFOŚiGW w Łodzi oraz budżetu Gminy Ładzice.
Oświadczam, iż dokonam wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji
gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowane przedsięwzięcie nie jent
prowadzona/jent prowadzona* działalność gospodarcza (jeśli tak, proszę określić procent powierzchni
użytkowej przeznaczonej na inne cele niż mieszkaniowe: ......... %).
Oświadczam, iż utrzymam trwałość zadania przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od ostatecznego
terminu na złożenie do WFOŚiGW w Łodzi rozliczenia końcowego przez Gminę Ładzice.
*niepotrzebne skreślić
....................................................................
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby złożenia
wniosku o dofnansowanie i realizacji projektu w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.206.119.1).
Zostałem poinformowany o tym, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie
Gminy Ładzice” poprzez wymianę źródeł ciepła.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, prawo dostępu i sprostowania swoich danych
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
W związku z realizacją zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice” Pani/Pana dane
mogą być przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Podane przez Pana/Panią dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
sprawy.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pozyskania środków z WFOŚiGW w Łodzi
dla realizacji celu.
....................................................................
(data i podpis)

