
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE NA DOFINANSOWANIE WYMIANY 

KOTŁÓW/PIECÓW  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA 

 

Termin składania niniejszych deklaracji – do dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Program „Wymiany pieców” dotyczy możliwości pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa dolnośląskiego”. 

Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza - pochodzących  

z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, w niskoefektywnych instalacjach starej 

generacji tj.: w domowych piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach. Ponadto realizacja programu 

zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii cieplnej. 

 

Poziom dofinansowania – do 50%, przy ich górnych limitach: - dla domu jednorodzinnego 20.000,00 zł, - 

dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 14.000,00 zł, - w przypadku kotłowni wspólnej 8.000,00 zł  

na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni. 

UWAGA! Działanie dotyczy tylko mieszkań, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.  

Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Trzebnica. Planowany termin realizacji zadania – rok 

2018/2019. Wypełnione Deklaracje proszę dostarczyć we wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego  

w Trzebnicy do Biura Podawczego lub podpisane i zeskanowane przesłać na adres mail: 

sekretariat@um.trzebnica.pl w przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy 

pod nr tel. 71 388 81 03 lub 71 388 81 41 bądź osobiście w pok. od 100 do 103 II p. Urzędu Miejskiego  

w Trzebnicy.  

 

Wnioskodawca: 

 
imię: nazwisko: 

nr tel.: e-mail: 

 

Adres nieruchomości mieszkalnej, w której planuje się wymienić kocioł: 

 
ulica: nr: 

miejscowość: nr działki: 

 

Dane dotyczące budynku, w którym ma być wymienione źródło ciepła: 

 

typ budynku: (proszę zaznaczyć prawidłowe) 

 dom jednorodzinny       dom wielorodzinny        mieszkanie  

rok budowy: powierzchnia ogrzewana [m2]: 

ilość kondygnacji: ilość osób zamieszkujących nieruchomość: 

 

 

mailto:sekretariat@um.trzebnica.pl


 
 

Dane dotyczące wykorzystywanego źródła ciepła: 

 

rodzaj i średnia ilość wykorzystywanego dotychczas paliwa: 

 węgiel …………………. ton/rok 

 ekogroszek …………………. ton/rok 

 olej opałowy  …………………. m3/rok 

 drewno  …………………. ton/rok 

 gaz  …………………. m3/rok 

 energia elektryczna  …………………. MWh/rok 

 inne (jakie?) ………………….  

 

rok produkcji kotła: 

 
 
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany 
proszę wpisać datę montażu) 

moc kotła (kW): 

dotychczasowe źródło ciepła planuję wymienić na: 

 piec gazowy     kocioł spalający biomasę (np. na pelet) 

 inne (jakie?)……………………………………………… 

ogrzewanie dodatkowe (czy w budynku/mieszkaniu występuje dodatkowe źródło ciepła?): 

 nie 

 tak (jakie?) ………………..………………………rok produkcji…………………………………..moc kotła………………..….. 

 

Dane dotyczące źródła pozyskiwania ciepłej wody użytkowej: 

 

rodzaj wykorzystywanego źródła pozyskiwania ciepłej wody użytkowej: 

 to samo, co w przypadku źródła ciepła 

 bojler elektryczny 

 piec gazowy 

 inne (jakie?)……………………………………………… 

 

Pozostałe: 

 

czy w przypadku pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów, byłaby/byłby Pani/Pan 

zainteresowana/y jednoczesną wymianą źródła ciepłej wody użytkowej? 

 tak 

 nie 

czy w przypadku pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów, byłaby/byłby Pan/Pani 

zainteresowany/a jednoczesnym założeniem instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii 

elektrycznej? 

 tak 

 nie 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Prowadzony nabór deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych działań 

wymiany pieców w Gminie Trzebnica ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, co oznacza, że złożenie niniejszej deklaracji nie gwarantuje pozyskania środków na dofinansowanie 

przedmiotowej inwestycji 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Wskazany w niniejszej deklaracji budynek/mieszkanie (niepotrzebne skreślić) jest moją własnością/jest 

przedmiotem dzierżawy/najmu/użyczenia/innego prawa (niepotrzebne skreślić) i na tej podstawie mam prawo  

do dysponowania nim bezterminowo w sposób umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń, 

(jeżeli nieruchomość podlega współwłasności należy dołączyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli,  

w przypadku dzierżawy/najmu/użyczenia/innego prawa należy dołączyć zgodę właściciela); 

2. Działając w trybie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2016 r., poz.922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski  

w Trzebnicy. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu przygotowania wniosku w ramach Wojewódzkiego 

Programu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego  2014-2020.  Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem poinformowany  

o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania; 

3.  W budynku mieszkalnym wskazanym w deklaracji nie jest prowadzona działalność       

gospodarcza,  rolnicza oraz że nie stanowi on nieruchomości objętej spółdzielczym własnościowym 

prawem do lokalu. 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis) 

 


