WSTĘPNA DEKLARACJA
udziału w programie priorytetowym pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
realizowanym na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji będzie skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji
na obszarze województwa dolnośląskiego” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z o udzielenie dotacji.

I. Dane podstawowe:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski
Miejsce składania:
TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć jedno pole znakiem x)
A.
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Zarządca
□ Posiadacz
□ Najemca
□ Inny (podać jaki) ………………………………………………
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (zaznaczyć właściwe znakiem x i wypełnić rubrykę)
□ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię*) / □ Nazwa
B.
Adres poczty elektronicznej (dobrowolnie)
Numer telefonu (dobrowolnie)

C.

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY LUB ZARZĄDCY BUDYNKU
(zaznaczyć właściwe znakiem x i wypełnić rubrykę)
□ Pełnomocnik / □ Zarządca
*)
□ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię / □ Nazwa
Adres poczty elektronicznej (dobrowolnie)

Numer telefonu (dobrowolnie)

ADRES KORESPONDENCYJNY
Gmina
Miejscowość

Ulica

D.
Nr domu

E.

*)

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU
□ Budynek
□ Budynek
□ Budynek
jednorodzinny wielorodzinny
wielorodzinny
□ Inny (podać jaki) …………………...………………
- kotłownia - mieszkanie Miejscowość
Nr domu
Nr lokalu

dotyczy osób fizycznych

II. Termin realizacji zadania (należy podać co najmniej rok i miesiąc):
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZADANIA

F.
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA

III. Charakterystyka zadania:
CAŁKOWITY
PLANOWANY KOSZT
REALIZACJI ZADANIA

KWALIFIKOWANY
NIEKWALIFIKOWANY

G.

netto:

brutto:

netto:

brutto:

netto:

brutto:

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA
BRUTTO (zł)
NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
□
kocioł gazowy;
□
kocioł na lekki olej opałowy;
□
piec zasilany prądem elektrycznym;
□
kocioł na paliwo stałe lub biomasę (co
najmniej 5 klasy wg PN-EN 3035:2012);
RODZAJ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
□
OZE - pompy ciepła, kolektory
(zaznaczyć jedno pole znakiem x)
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne,
przydomowe elektrownie wiatrowe służące zasileniu źródła (wymienić
jakie): ……...……………………………
…………………………………………..
MOC NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (kW)
POWIERZCHNIA OGRZEWANEJ
NIERUCHOMOŚCI / LOKALU
LIKWIDOWANE ŹRÓDŁO CIEPŁA
ilość (szt.):
rodzaj (wymienić jakie):
moc (kW):
RODZAJ
LIKWIDOWANEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
NA PALIWO STAŁE

rodzaj opału (zaznaczyć jedno pole znakiem x):
□ węgiel kamienny;
□ węgiel brunatny;
□ biomasa;
□ inne paliwa (wymienić jakie): …………..
…………………………………………...

DOTYCHCZASOWE ZUŻYCIE OPAŁU (Mg / rok)

IV. Oświadczenia:
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków finansowych przez
Gminę i Miasto Lwówek Śląski, spełnienie wymogów stawianych przez Instytucje udzielające dofinansowania
oraz zawarcie umowy o dotację z Gminą i Miastem Lwówek Śląski.

□

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby złożenia
wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
...........................................................................
(data i podpis)

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
 koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji
zadania,
 koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie
w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową
i elektryczną,
 koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą
kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo
oraz
systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem),
c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
 podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia
(wymagane oświadczenie).
Kosztami niekwalifikowanymi są m.in.:





koszt nadzoru nad realizacją,
zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego,
podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjentem końcowym jest JST lub ich związki.

Zastrzeżenia:
 „Program” nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych
oraz budynków w budowie,
 wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,
 inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia,
 instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach
„Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła,
 w przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania
dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości
objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (w tym kominków),
za wyjątkiem:
- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
- pieców objętych ochroną konserwatorską;
W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego

