DEKLARACJA UDZIAŁU
w PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI dla Gminy Wadowice
dotyczy budynków jednorodzinnych i mieszkań
Dane Obiektu:
Powierzchnia użytkowa:
Ocieplenie :

…................m2

□ budynek dobrze ocieplony

Stan okien:

.………..…m3

Kubatura (powierzchnia x wysokość)

□ dobry

□ budynek słabo ocieplony

□ budynek nieocieplany

□ dostateczny

□ zły

Ilość osób zamieszkujących obiekt .....…...osób
Sposób ogrzewania budynku i źródło ciepła:
□ ogrzewanie w pokojach (piece kaflowe, metalowe , in.)

□ ogrzewanie centralne (instalacja c.o.)

Dane dotyczące źródła ciepła :
Rok produkcji: .......................... r.
Stosowane obecnie paliwo:
□ węgiel (miał)
□ olej opałowy

Moc kotła: ………….…… kW

Stan techniczny: □ dobry □ dostateczny □ zły

□ ekogroszek

□ gaz

□ ciepło sieciowe

□ drewno

□ energia elektryczna

□ inne .......................................

Ilość zużytego paliwa rocznie: ……………………………….……….. t / m3 (szacowane)
Planuję wymianę kotła starego na węgiel w złym stanie technicznym na nowy kocioł

□

□

TAK

NIE

Paliwo stosowane po modernizacji (w przypadku wymiany źródła ciepła):
□ sieć ciepłownicza

□ gaz

□ węgiel

Planowany termin przeprowadzenia modernizacji:

□ biomasa

□ 2017

□ 2018

□ 2019

Podczas wykonywania prac modernizacyjnych chcę wziąć udział i skorzystać z dofinansowania
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wadowice, co wiąże się m.in.
z posiadaniem wkładu finansowego własnego?

□

TAK

□

NIE

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………....….
miejscowość ………………............….
tel. ………………………………………

ul.…………………..… nr domu ……… nr mieszkania ……… kod poczt. ………..……
tel. komórkowy …………………………... e-mail

1. Ja niżej podpisany, 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 z
późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Wadowice
2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wadowice
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

data ......................................................

podpis ...................................................................

W 2012r. Rada Miejska w Wadowicach przyjęła uchwałą „Program ograniczenia niskiej emisji dla
Gminy Wadowice”, który to dokument został zaktualizowany w 2014 roku. Wprowadzenie
przedmiotowego programu ma na celu przygotowanie Gminy do działań związanym z poprawą
stanu powietrza i pozyskania zewnętrznych środków finansowych na modernizacje, źródeł ciepła.
Obecnie Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ze
środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach. „Programu ograniczenia niskiej emisji" oraz
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego.
Mieszkańcy Gminy Wadowice mają szansę uzyskać dofinansowanie na modernizację źródła
ciepła - wymiana starego pieca/kotła węglowego na nowy (gazowy, węglowy, na biomasę lub
odnawialne źródła energii) lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Warunki jakie muszą spełnić kotły na paliwo stałe by mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie:
- kotły klasy 5 - dofinansowanie w ramach programu PONE;
- urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji - dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego.oraz PONE.
Dofinansowanie przekazane zostanie w formie dotacji do kosztów kwalifikowanych.
Mieszkaniec musi zapewnić również własny wkład finansowy.
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węglowych na ekologiczne źródła ciepła
Wypełnienie deklaracji nie zobowiązuje do wymiany pieca, lecz jest wyrażeniem woli wymiany
źródła ciepła na nowe proekologiczne.
Wszelkie pytania należy kierować do:
SZYMON LUKAJ - ekodoradca,
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pokój 52,
tel. 33 873 18 11 wew. 210, 507 284 900, e-mail: slukaj@wadowice.pl
Informacje o Programie ograniczenia niskiej emisji, regulamin i zasady oraz listę kotłów spełniającą
ekoprojekt
wymagania można znaleźć również na: http://powietrze.malopolska.pl/wiedza/paliwa-stale/

Wypełnioną DEKLARACJĘ należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego
w Wadowicach w godzinach pracy Urzędu Miasta lub wysłać w formie elektronicznej na adres
slukaj@wadowice.pl do dnia 15 stycznia 2017r.
Zapraszamy do składania deklaracji!

