
DEKLARACJA UDZIAŁU 
W PROGRAMIE „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE NASIELSK – OGRANICZENIE EMISJI 

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI” 
 
UWAGA: Projekt skierowany jest wyłącznie do właścicieli nieruchomości zamieszkałej całorocznie, nie obejmuje 
wymiany źródeł ogrzewania na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (np. domków letniskowych).  
 
Planowany termin realizacji wymiany źródeł ogrzewania – 2018 rok.  

 
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

I. DANE WŁAŚCICIELA OBIEKTU 

IMIĘ  NAZWISKO  TELEFON  

E-MAIL  
ADRES NIERUCHOMOŚCI, GDZIE 
BĘDZIE WYKONANA WYMIANA 

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA (ulica, nr porządkowy, kod pocztowy, miejscowość) nr ew. i obręb działki 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
(jeżeli jest inny niż powyższy) 

(ulica, nr porządkowy, kod pocztowy, miejscowość) 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO 
Powierzchnia 

użytkowa obiektu 
 (w m2): 

 Kubatura budynku (w m3): 
(powierzchnia użytkowa x wysokość) 

 Powierzchnia 
ogrzewana (w m2): 

 

III. DANE DOTYCZĄCE OGRZEWANIA 

OGRZEWANIE PRZED MODERNIZACJĄ 

 

OGRZEWANIE STOSOWANE PO MODERNIZACJI 

Stosowane obecnie paliwo  
(zaznacz X): 

Szacowana ilość 
zużytego paliwa 

rocznie 
Jednostka 

Paliwo stosowane po 
modernizacji 
(zaznacz X): 

Szacowana ilość 
zużytego paliwa 

rocznie 
Jednostka 

węgiel (miał)   tona/rok 
gaz   m3/rok 

eko-groszek   tona/rok 

olej opałowy   m3/rok 
olej opałowy   m3/rok 

drewno   m3/rok 
biomasa   tona/rok 

biomasa   tona/rok 
gaz   m3/rok 
energia elektryczna   kWh/rok 

Inne:………………..  
  

Inne:………………..    
Moc źródła ciepła przed 

modernizacją:  (kW) Moc źródła ciepła po modernizacji:  (kW) 

Nazwa i parametry nowego, wybranego 
pieca  

(wyłącznie informacyjnie, podanie danych 
technicznych kotła nie jest równoznaczne z 
otrzymaniem dokładnie tego samego kotła; 
ostatecznie wybór zostanie dokonany na 
podstawie ustawy PZP): 

Producent: 
 

Model: 
 

Dodatkowe informacje:  
 

Do deklaracji należy załączyć:  
1. Zgodę na  przetwarzanie danych osobowych przez gminę Nasielsk. (Załącznik nr 1). 
2. Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/nieruchomości/obiektu - potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
3. Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na wymianę źródła ogrzewania. 
4. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy- wymagana jest kopia ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla 

budynku - potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z kopią ostatniego rachunku za gaz lub umowa na dostarczanie gazu wraz z kopią 
ostatniego rachunku za gaz. 

5. Oferta cenowa i dokumentacja techniczna wybranego, nowego kotła.  

(miejscowość, data) (podpisy właścicieli) 
Uwaga: Złożenie wstępnej deklaracji, nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania do wymiany pieca. 

 



Załącznik nr 1. Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych przez gminę Nasielsk.  

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………., legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………… 

………………………………………, wydanym przez…………………………………………………………….. wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji, przez gminę Nasielsk.  

…………………………………………….. 
(miejscowość, data i podpis) 

 

Informacja dla Wnioskodawców:  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U, z 2016 r., poz. 922) 
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest gmina Nasielsk. Adres Administratora danych: Urząd Miejski w 
Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.  

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu pozyskania dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania.  
3. Macie Państwo możliwość poprawiania, modyfikowania i dostępu do swoich danych osobowych.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

Informacje dotyczące programu, można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, 

pokój nr 201 lub pod numerem telefonu: (23) 69 33 077. 

 

 

 

 

 


