
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

Data wpływu Godzina wpływu Oznaczenie wniosku 

   

 

 

DEKLARACJA  

uczestnictwa Wnioskodawcy (osoby fizycznej) w realizacji Programu Ograniczania Emisji w 
Gminie Bestwina na lata 2017-2020, polegającego na trwałej wymianie systemów ogrzewania 
poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe 
i gazowe na nowoczesne, proekologiczne kotły gazowe lub węglowe w budynkach/lokalach 
mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Bestwina. 

Wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu 

1. Imię i Nazwisko ............................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania) 
........................................................................................................................................... 

4. Adres modernizacji budynku mieszkalnego (jeżeli inny niż zamieszkania)   
........................................................................................................................................... 

5. Numer ewidencyjny działki oraz nr księgi wieczystej 
 .......................................................... 

6. Telefon kontaktowy ......................................., e-mail ................................................ 

7. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału) ........................................................,    

moc kotła ............................................., ogrzewana powierzchnia ........................... m2,  

ilość spalanego paliwa w skali roku .......................................... 

8. Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji (rodzaj opału) ...............................,  

moc kotła ..............................., ogrzewana powierzchnia........................................... m2, 

 

 

 



L.p. Planowany zakres modernizacji Wybór* 

TAK  NIE 

1 Wymiana starego kotła węglowego na nowy retortowy lub tłokowy 
5 klasy emisji  

  

2 Wymiana starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy 
kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania 

  

3 Wymiana starego kotła gazowego z otwartą komorą spalania na nowy 
kocioł gazowy kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania 

  

* proszę wpisać znak „X” w odpowiednim polu 

9. Planowany termin modernizacji (kwartał, rok) .......................................................... 

10. Koszty i zakres inwestycji (jako załącznik) 

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania Emisji w Gminie Bestwina 
na lata 2017-2020, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji. 

2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy jest Urząd Gminy Bestwina z siedzibą 
przy ul. Krakowskiej 111, 43-512 Bestwina. 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Załączniki: 

1. dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 
będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi 
wieczystej w przypadku własności lub współwłasności) 

2. zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współwłasności) 

3. dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem w którym dokonywana 
będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji  
(w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z  ograniczonego prawa rzeczowego 
lub stosunku zobowiązaniowego) 

4. oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości Nowego źródła ciepła przez 5 lat 
w przypadku wypowiedzenia umowy najmu (w przypadku władania Budynkiem na podstawie 
stosunku zobowiązaniowego – najmu lub dzierżawy) 

5. harmonogram rzeczowo-finansowy określający przewidywane koszty wykonania Inwestycji wraz ze 
wskazaniem typu kotła i jego parametrów technicznych podanych przez producenta 


