
GMINA KOŁBIEL 
                 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 

                 tel. 25 757 39 92-96  
                 fax. 25 757 39 97 

                 www.kolbiel.pl , www.kolbiel.biuletyn.net  

                 e-mail:gmina_kolbiel@wp.pl , wojt@kolbiel.pl, 

 
Kołbiel, dnia...............................  

 

 

 

DEKLARACJA 

chęci ubiegania się o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła 

 
1. Dane wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko .......................................................................................................................  

Adres zamieszkania ................................................................................................................  

Numer i seria dowodu osobistego...........................................................................................  

Telefon kontaktowy.................................................................................................................  

a)  Dane współwłaścicieli nieruchomości: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................  

Adres zamieszkania ................................................................................................................  

Imię i nazwisko .......................................................................................................................  

Adres zamieszkania ................................................................................................................  

2. Oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym planuje się wymianę 

źródła ciepła:  

(nr działki, adres budynku)....................................................................................................  

Określenie tytułu prawnego do nieruchomości ……………………………………………  

 

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

 

3. Informacja dotycząca  nieruchomości  

Budynek wykorzystywany na cele działalności 

gospodarczej (prowadzona lub zarejestrowana działalność 

gospodarcza) 
  TAK      NIE 

 

Budynek wykorzystywany sezonowo (np. domek 

letniskowy)    TAK      NIE 
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4. Dane dotyczące wymiany
1
:  

 

Rodzaj źródła ciepła (typ pieca) 
Model typ kotła po modernizacji – jeśli 

znamy 

 

Przed modernizacją 

(istniejące) 

Po modernizacji  

 

 

  

 

Rodzaj stosowanego 

opału oraz ilość 

spalonego opału w 

ciągu roku (t) 

  węgiel 

gruby/miał 

ton/rok 

  koks 

ton/rok 

  olej 

m3/rok 

  gaz 

m3/rok 

  Inne 

 
………………… 

 

…….. t 

 

……… t 

 

…….. m3 

 

…….. m3 

 

……….. 

 

5. Oświadczenia 

 

a) oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

 warunkiem realizacji przez Gminę Kołbiel programu związanego z modernizacją 

kotłowni jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania objętego 

programem; 

 program związany z modernizacją kotłowni obejmuje tylko 75% kosztów  zakupu kotła 

(jednak  nie więcej niż 5.000 zł); 

 

b) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2016r.poz 922) przez 

Urząd Gminy Kołbiel dla potrzeb realizacji programu. 

 

Na podstawie niniejszego wniosku Gmina Kołbiel przedstawi kalkulację cenową realizacji danej 

wymiany. Po zaakceptowaniu przedstawionej kalkulacji cenowej zobowiązuję się do zawarcia 

z Gminą Kołbiel stosownej umowy regulującej wzajemne zobowiązania stron.  

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Pozwolenie na budowę – w przypadku wymiany pieca na piec gazowy (gdy nie ma przyłącza 

gazowego doprowadzonego do budynku) 

 

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

          Podpisy współwłaścicieli                                                                                                    Podpis wnioskodawcy 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2016r.poz 922)  

informuje się, że. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kołbiel  

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

                                                           
1
  Możliwe piece do instalacji: kocioł na biomasę, kocioł gazowy, kocioł olejowy. 


