
DEKLARACJA UDZIAŁU 

W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJII (PONE) 

 

WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY GAZOWE 

W GMINIE NOWE BRZESKO 

  
I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i Imię: ………………………………………………………………..………….. 

2. Adres zamieszkania:…………………...…………………………………………………… 

3. Numer telefonu*………………...………………...………………………………………... 

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

 własność, 

 współwłasność. 

 inne ………………………….……… 

II. Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na proekologiczne 

Miejscowość…………………………………………...…ulica………………………………………… 

nr domu………………, nr działki ewid. ………………,  obręb: ……………………..……………….         

III. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania na paliwo gazowe 

1. Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

 stary kocioł  opalany węglem  o mocy (kW):…………….… 

 kocioł  węglowy z podajnikiem  o mocy (kW):…………….. 

 piece kaflowe sztuk: :…….….. o mocy (kW)………..……… 

2. Ilość zużytego: 

 paliwa stałego [t/rok]/ w latach : 2015 r. ….., 2016 r. …., 2017 r. ……, 

 drewna [m3/rok] w latach : 2015 r. ….., 2016 r. …., 2017 r. ……, 

 innego paliwa ….……..………….. w latach latach : 2015 r. ….., 2016 r. …….., 2017 r. ……, 

3. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania: 

 kocioł gazowy spełniający wymagania ekoprojektu o mocy …..….... kW 

(zgodnie z Zasadami naboru do Programu Ograniczania Niskiej Emisji moc nowego źródła ciepła musi być 

o min.20%  niższa niż moc kotła likwidowanego). 

4. Planowany termin modernizacji (data zakończenia, nie później niż 15.10.2018r.): …………………. 

5. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania – brutto:….............................................................. 

Załączniki: 

1. Zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu 

ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości  dotacji na rzecz wnioskodawcy**. 
*       dane nieobowiązkowe 

**    w przypadku współwłasności nieruchomości 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w złożonej przeze mnie 

deklaracji, niezbędnych do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016r.o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.677 z późn.zm.). 

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

(miejscowość, data)                                                                                                                                    podpis Wnioskodawcy 


