Załącznik nr 3 do zarządzenia
Wójta Gminy Kobierzyce
nr RINiŚ.0050.1.0170.2017

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Kobierzyce, dnia …………….
Imię i nazwisko ………………………….
Adres Wnioskodawcy/ Inwestora ………………………………..

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:


zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmian systemu
ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz
innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysokosprawne i ekologiczne
źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kobierzyce
- PONE (będącego załącznikiem do uchwały Nr XXVI/496/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26
maja 2017 r.);



akceptuję postanowienia zawarte w ww. Regulaminie;



trwale zlikwiduję Stare źródło ciepła, obecnie użytkowane w budynku/lokalu mieszkalnym
objętym inwestycją i wymienię na nowe proekologiczne, opisane we wniosku uczestnictwa.
Budynek/lokal znajduje się na działce ewidencyjnej nr …...................................., położonej w
miejscowości …...................................... przy ul. …................................................. nr domu ........;



posiadam tytuł prawny do budynku/lokalu* mieszkalnego zlokalizowanego w obrębie gminy
Kobierzyce, w którym planuję przeprowadzić Inwestycję**;



ww. budynek/lokal* mieszkalny jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego;



ww. budynek/lokal* mieszkalny służy zaspokajaniu moich/naszych* potrzeb mieszkaniowych;



ww. budynek/lokal* mieszkalny nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła, za wyjątkiem
kominka/-ów rekreacyjnego/-ych opalanego/-nych drewnem, nieposiadającego/-ych płaszcza
wodnego do ogrzewania lub systemu nadmuchu ciepłego powietrza lub pieca/-ów kaflowego/-ych
jako akumulacyjnego/-ych przy ogrzewaniu elektrycznym, spełniającego normę PN-EN 3035:2012;



zamontowane Nowe źródło ciepła w ww. budynku/lokalu mieszkalnym będzie użytkowane trwale
przez co najmniej 5 lat od daty otrzymania dotacji;



wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (działając w trybie art. 23 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz
reprezentowanych współwłaścicieli budynku/lokalu, przez Gminę Kobierzyce
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
Gminy Kobierzyce, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji. Administratorem
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danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy, jest Urząd Gminy Kobierzyce z siedzibą przy al.
Pałacowa 1 , 55-040 Kobierzyce

* niepotrzebne skreślić
** nie dotyczy wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych

…………………………

…………………………..

miejscowość i data

czytelny podpis
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