
Załącznik nr 1a do Regulaminu 

 

Data wpływu* Godzina wpływu* Oznaczenie wniosku* 

   

*wypełnia Urząd Gminy Bestwina 

 

 

DEKLARACJA ŹRÓDŁO CIEPŁA 

uczestnictwa Wnioskodawcy (osoby fizycznej) w realizacji Programu Ograniczenia Emisji 

w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, polegającego na trwałej zmianie 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 ........................................., wiek kotła (lata) ................................................... 

8. Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji:    ☐ węgiel     ☐ gaz  

moc kotła ...............................  

 

 



L.p. Planowany zakres modernizacji Wybór** 

1 

Wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowy niskoemisyjny 

kocioł 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 

oraz spełniający wymogi ekoprojektu (urządzenie musi spełniać 

wymogi obu dokumentów) 

 

2 
Wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł gazowy z 

zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny  
 

3 
Wymiana starego kotła gazowego (wiek powyżej 10 lat) na nowy 

kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny 
 

 

** proszę wpisać znak „X” w odpowiednim polu 

9. Planowany rok modernizacji : ☐ 2021    ☐ 2022    ☐ 2023    ☐ 2024 

Numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę dotacji oraz nazwa banku: 

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

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

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania Emisji w Gminie 
Bestwina na lata 2021-2024, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i ewaluacji Programu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz klauzulą informacyjną zawartą w §8 
Regulaminu POE, który jest dostępny w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Bestwina 
pod adresem: http://bestwina.pl/poe---niska-emisja. 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 

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 

(Załącznik 1c do Regulaminu). 

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. Oświadczenia Wnioskodawcy do Deklaracji uczestnictwa w Programie (Załącznik 2a do 

Regulaminu). 


