
Deklaracja 

udziału w projektach na rzecz poprawy stanu powietrza, 

ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2, zwiększenia produkcji energii z 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miasto Złotów 

 

Jeżeli Pan/Pani planuje wykonanie działań modernizacyjnych na obiekcie poprzez skorzystanie z 

finansowych mechanizmów wsparcia w ramach krajowych, zagranicznych źródeł finansowania i w związku 

z tym chce Pan/Pani zadeklarować, chęć uczestnictwa w projekcie, który będzie miał na celu uzyskanie 

dofinansowania w przedmiocie poprawy stanu powietrza, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2, 

zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Miasto Złotów proszę wypełnić 

poniższy zakres informacji. 

 

UWAGA: Warunki uznania kosztów przewidzianych do poniesienia w ramach zaplanowanej modernizacji 

będą kwalifikowane do dofinansowania, jeżeli osoba zainteresowana zgłosi akces do Gminy Miasto Złotów 

a ta uzyska promesę na realizację określonego zakresu we wniosku, jaki złoży w imieniu tej osoby/osób nie 

wcześniej jak po podpisaniu umowy z danym dysponentem funduszy celowych (uzyskanie wsparcia 

finansowego planowo winno nastąpić nie wcześniej jak w II kwartale {koniec} 2016 roku – nie zalecamy 

podejmowania działań inwestycyjnych przed tą datą z uwagi na nieprecyzyjne zapisy i procedury funduszy). 

 

1. Dane właściciela obiektu (imię, nazwisko, w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych jej 

nazwę, adres nieruchomości, telefon, e-mail {niezbędne jest podanie adresu elektronicznego}): 

 

 

 

2. Planowany zakres modernizacji obiektu w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń/energochłonności: 

Rodzaj obiektu:  

mieszkalny, mieszkalno-usługowy, wielorodzinny, wielorodzinny-usługowy, usługowy, gospodarczy 

* - właściwe podkreślić 

Zakres modernizacji/przebudowy: Zaznaczyć poprzez 

wstawienie znaku „x” w 

pustym polu kolumny 

Zastąpienie obecnego źródła ciepła, źródłem o wyższej sprawności 

wytwarzania ciepła (np. wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła; 

wymiana ogrzewania węglowego na olejowe, gazowe, elektryczne; wymiana 

kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, z paleniskiem retortowym, 

z paleniskiem tradycyjnym, na kotły na pelety zasilane automatycznie; piece 

kaflowe, akumulacyjne, elektryczne, na piece węglowych na nowe zasilane 

automatycznie itp.). 

Proszę scharakteryzować zmianę : ..................................................................  

 

Modernizacja urządzeń przesyłowych energii (np. rury, przewody elektryczne, 

zawory, grzejniki, itp.): 

Proszę scharakteryzować zmianę : ..................................................................  

 

 



Uwaga: kosztem kwalifikowalnym mogą być koszty wykonania wewnętrznej 

instalacji c.o. i c.w.u. 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia obiektu do centralnego 

źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci. 

 

Montaż instalacji fotowoltaicznej (systemy PV) 

W przypadku planowania instalacji fotowoltaicznej czy będzie ona przyłączona 

do sieci elektroenergetycznej? 

TAK / NIE * - właściwe podkreślić 

 

Montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle 

ciepła opalanym paliwem stałym / celem współpracy ze źródłem ciepła 

zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym*. 

 

Inne: ...  

3. Planowany zakres termomodernizacji obiektu: 

Elementy 

termomodernizacji: 

Uszczegółowienie zakresu Planowana data 

modernizacji 

stolarka drzwiowa ilość otworów … szt., o powierzchni … m2  

stolarka okienna ilość otworów … szt., o powierzchni … m2  

ocieplenie stropu w 

piwnicy 

o powierzchni … m2  

ocieplenie ścian 

zewnętrznych 

o powierzchni … m2  

ocieplenie 

dachu/stropodachu  

o powierzchni … m2  

Inne: 

 

  

 

Oświadczam, że: 

• wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym, 

• działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Gminę Miasto Złotów w celach wskazanych poniżej, 

• zostałem poinformowana/y o tym, że niniejsze dane gromadzone są w celu opracowania wniosków 

o dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu powietrza, ograniczenia lub 

uniknięcia emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł na terenie 

Gminy Miasto Złotów, w ramach krajowych, zagranicznych źródeł finansowania, 

• moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, 

• zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich 

poprawiania. 



 

 

 _________________________________________ 

 podpis(y) właściciela(i) obiektu, osób upoważnionych 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą, który dysponuje pełnomocnictwem 

Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29.06.2015 – Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w 

Bydgoszczy, ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz, 

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy przekazywać do kancelarii 

podawczej Urzędu Miejskiego w Złotowie lub wersji elektronicznej na adres e-mail: siegert@pgksa.pl 

w terminie do 31 sierpnia 2015 roku. 
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