
MIASTO GRYBÓW 
 
DEKLARACJA  
udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji” którego celem jest dofinansowanie zadań 
realizowanych na terenie Miasta Grybów, które przyczynią się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. W 
ramach projektu dofinansowane mogą być działania które polegają na  likwidacji  lub wymianie 
starych kotłów, pieców na paliwa stałe (np. węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych 
instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. 
Wsparcie może być udzielane na inwestycje w źródła ciepła proekologiczne wykorzystujące biomasę, 
paliwa stałe (kotły grzewcze Klasa 5), paliwa gazowe, olejowe oraz ogrzewania elektrycznego w 
budynkach mieszkalnych. 
Imię i nazwisko  

Adres (ulica,  
nr domu, 

miejscowość) 

 

Nr telefonu 
(obowiązkowo) 

 

Adres e-mail  

Nr 
ewidencyjny 

działki 

 Powierzchni
a użytkowa 

budynku 

 Rok budowy  

Ogrzewana 
powierzchnia 

budynku 

 Maksymalna moc cieplna 
istniejącego kotła w kW 

 

Rodzaj 
obecnie 

stosowanego 
opału oraz 

ilość 
spalonego 

opału  
w ciągu roku  

(w tonach) 

□ 
węgiel 
gruby 

□ 
węgiel 
orzech 

□ 
koks 

□ 
miał 

□ 
inne 

…………… 

.......... t .......... t .......... t .......... t .......... t 

 
 
 
 

Budynek po przeprowadzonej 
termomodernizacji 

(wymienione okna, budynek prawidłowo 
ocieplony) - należy opisać sytuację 

 
 

 

 
□ NIE  

□ TAK 

Budynek wykorzystywany na cele 
działalności gospodarczej 

TAK 
□ 

NIE 
□ 

Deklarowany termin 
wymiany źródła 
ciepła (właściwe 

zaznaczyć) 

2018 
□ II kwartał 
 
□ III kwartał 
 
□ IV kwartał 

 



 
Planowane nowe 
źródło ciepła (rodzaj 
opału) - właściwe 
zaznaczyć *) 

 
□ 

biomasa 

 
□ 

paliwa 
stałe 

(kocioł 
Klasy 5) 

 
□ 

paliwa 
gazowe 

 
□ 

olej 

 
□ 

inne                   
(np. sieć 

ciepłownicza) 

 
□ 

Energia 
elektryczna 

 
Maksymalna moc cieplna planowanego źródła ciepła w 
kW (co najmniej 20% niższa niż moc istniejącego 
źródła)  

 

 
Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie  do  
Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest 
jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Miasta Grybów. Podjęcie 
przez Miasto Grybów działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.  
 
WAŻNE: 

1. Modernizacja kotłowni na: 
1.1 kotły kondensacyjne do 1300, zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie 

grzewcze wraz z i infrastrukturą techniczną. 
1.2 kotły olejowe do 840, zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4700 zł na jedno urządzenie 

grzewcze wraz z i infrastrukturą techniczną. 
1.3 ogrzewanie elektryczne do 1150, zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno 

urządzenie grzewcze wraz z i infrastrukturą techniczną. 
1.4 kotły na biomasę do 1150, zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie 

grzewcze wraz z i infrastrukturą techniczną. 
1.5 kotły węglowe do 650, zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie 

grzewcze wraz z i infrastrukturą techniczną. 
 
Wskaźnik  „zł/kW’ oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni/ 
 

2. Kotły na gaz, olej oraz opalane węglem lub biomasą powinny spełniać wymagania ekoprojektu 
zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC. 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z 
późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji   w celu uzyskania dofinansowania na 
zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Mieście Grybów 
 
 
Data…………………….. Podpis………………………………………………… 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z 
późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Grybów. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane  

z ograniczeniem niskiej emisji w Urzędzie Miejskim w Grybowie. 
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania  

na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji w Mieście Grybów. 


