
Załącznik nr1 do Regulaminu  
 
 
 
 
 

WNIOSEK 
 

O udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Tworóg 
 
 
DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Nazwisko i Imię……………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu..…………………………………………………………………………………………………… 

Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………………... 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Nr działki……………………………………… Nr księgi wieczystej……………………………………….. 

Rok oddania budynku do użytkowania………………………………………………………………………... 

 

STARE ŹRÓDŁO CIEPŁA: 

 

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………………. 

Paliwo…………………………………………………………………………………………………………. 

Producent……………………………………………………………………………………………………… 

Model………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

LP. PLANOWANY ZAKRES MODERNIZACJI WYBÓR 

1 Zabudowa kotła na paliwo stałe (pellet, ekogroszek)   

2 Zabudowa kotła na paliwo gazowe  

3 Zabudowa kotła na paliwo płynne   

4 Zabudowa kotła elektrycznego  

5 Wymiana starego źródła na paliwa gazowe i płynne na nowe źródło na paliwo gazowe i 
płynne 

 

 
 
Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza?   TAK/NIE 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ponadto oświadczam, że: 

 

1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest 

użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

 

2. Posiadam zainstalowane i pracujące w budynku Stare źródło ciepła. 

 

3. Nie posiadam drugiego źródła ciepła (kotła węglowego, gazowego, olejowego lub innego), 

wpiętego w instalację c.o.; 

 

4. W przypadku, gdy w budynku istnieją inne (dodatkowe) piece węglowe, dokonam na własny koszt 

ich likwidacji oraz wykona instalację centralnego ogrzewania spełniającą wymagania Polskich 

Norm w zakresie budowy i zabezpieczenia takiej instalacji. 

 

5. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, 

projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła. 

 

6. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Tworóg (do którego załącznikiem jest niniejszy wniosek) znam i akceptuję warunki w nim zawarte. 

 

7. Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym opłatami odbiór odpadów komunalnych) na rzecz 

Gminy Tworóg. 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji 

Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922). 

 

9. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Tworóg z siedzibą w 

Tworogu przy ul. Zamkowej 16, która powierza (zgodnie z art. 31 ww. ustawy) .Przyjmuję, zatem 

do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane wyłącznie w 

celu przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji celowej. 

 

10. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna oraz zostałem poinformowany o 

przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

 

Wymagane załączniki: 

1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej (nie starszy niż 6 miesięcy) lub 

wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; 

2. Wypis z ewidencji budynku - w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o 

budynku; 

3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną 

notarialnie kopię pełnomocnictwa.                                     

                                                                                                                        (czytelny podpis) 


