
 

 

 

           Pieczatka wpływu oraz adnotacje urzędowe 

           

DEKLARACJA 

udziału w programie priorytetowym „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu 
 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO 
 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. 

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 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
 
Warunkiem przyznania dotacji jest zwarcie umowy z Gminą Jawor o udzielenie dotacji.  

 
I. DANE WNIOSKODAWCY 

(osoba fizyczna: właściciel, współwłaściciel nieruchomości, najemca lokalu komunalnego) 

 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres do korespondencji 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  

Nr budynku/lokalu  Telefon kontaktowy  

 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY*  
 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

 
*  W przypadku wskazania pełnomocnika do deklaracji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa 

oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Z obowiązku 

uiszczenia opłaty skarbowej zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.  

 
III. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 

 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr budynku/lokalu  

Rodzaj nieruchomości (budynek jednorodzinny, 

mieszkanie w bloku wielorodzinnym) 
 



 
IV. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (właściwe zaznaczyć) 

 
□ własność – nr księgi wieczystej …………………………………………..……. 

□ współwłasność – nr księgi wieczystej ……………………………………..……. 

Dane pozostałych współwłaścicieli: 

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

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

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

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

□ najem lokalu komunalnego 

□ inne (jakie?) ……………………………………. 

V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA (proszę podać co najmniej miesiąc i rok) 
 

Data rozpoczęcia zadania  

Data zakończenia zadania 
(nie później niż 31.08.2018 r.) 

 

 

Mając na uwadze powyższe oświadczam, że (właściwe zaznaczyć): 

□ wykonam wymianę źródła ciepła w 2017 roku, dopełnię wszelkich formalności 

związanych z inwestycją do 30.11.2017 r. 

□ wykonam wymianę źródła ciepła w 2017 roku, jednakże nie zdążę dopełnić wszelkich 

formalności związanych z inwestycją do 30.11.2017 r. 

□ planuję wymianę źródła ciepła w 2018 roku, jednakże nie później niż do 31.08.2017 r. 

VI. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 

1. Planowane koszty realizacji zadania 

 

Koszt całkowity realizacji zadania [zł brutto]  

Koszty kwalifikowane [zł brutto]  

Do kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić: 

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji 
zadania, 

2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie  
w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem), 

3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 
4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-

pomiarową i elektryczną, 
5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych, 
6) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), 
7) 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), 

8) koszt zakupu zbiornika na ciepłą wodę użytkową, 
9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych. 
10) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła. 

 

 



 

2. Likwidowane źródło ciepła opalane paliwem stałym lub biomasą 

 

Liczba zlikwidowanych źródeł  

Rodzaj używanego paliwa 
Masa zużywanego paliwa w 
ciągu roku [w tonach] 

1.  

2.  

3.  

Zużycie drewna należy podać w m
3
 oraz określić rodzaj np.: świerk, jodła, modrzew, dąb, buk, brzoza, 

olcha, osika, grab 

Uwaga! W przypadku braku miejsca powyżej należy przygotować odrębne zestawienie 

3. Planowane nowe źródło ciepła 

a) rodzaj źródła ciepła 

□ kocioł gazowy 

□ kocioł na lekki olej opałowy 

□ piec zasilany prądem elektrycznym 

□ kocioł na paliwo stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) 

□ kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) 

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

□ OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe 

elektrownie wiatrowe 

 

b) moc zainstalowanego nowego źródła ciepła [w kW] …………………………………….. 

c) planowane zużycie paliwa  

[w tonach/rok lub m3/rok lub MWh/rok]                    ……………………………….   jednostka ………… 

d) planowane zużycie ciepła z sieci [w GJ/rok] 

(dotyczy tylko przyłączy do sieci ciepłowniczej)          ………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis) 

 

VII. OŚWIADCZENIA: 
1. Zapoznałem/zapoznałam się z uchwałą nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 

października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych osobom 

fizycznym ze środków budżetu Gminy Jawor na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, 

polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji  

na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2. W przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej deklaracji, o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Jaworze 

3. Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności – posiadam 

zgodę pozostałych współwłaścicieli na jej złożenie i realizację zadania.  

4. W nieruchomości, na terenie której realizowane jest przedsięwzięcie nie jest i nie będzie 

prowadzona działalność gospodarcza oraz nie jest i nie będzie prowadzony wynajem 

pomieszczeń na działalność gospodarczą.  

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis) 


