Data, godzina wpływu deklaracji ………………………………………………………………
Nr rejestrowy …………………………

WSTĘPNA DEKLARACJA
chęci otrzymania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno, w ramach programu
Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu
1. DANE WNIOSKODAWCY SKŁADAJĄCEGO WSTĘPNĄ DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko
Adres (ulica, nr domu, kod
pocztowy, miejscowość)
Nr telefonu
UPOWAŻNIENIE (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości wniosek
składa inna osoba, tj. osoba upoważniona – pełnomocnictwo stanowi załącznik do deklaracji)
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej
Dane upoważnionego (adres,
telefon kontaktowy)
2. LOKALIZACJA ZADANIA
Miejscowość
Ulica/nr domu
Nr ewidencyjny działki
Obręb
Tytuł prawny do nieruchomości
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Rodzaj stosowanego obecnie
paliwa [węgiel (miał);
ekogroszek, gaz, ciepło sieciowe,
olej opałowy, drewno, energia
elektryczna]
Moc istniejącego kotła (w kW)
Rok produkcji posiadanego kotła
4. OPIS WNIOSKOWANEGO ZADANIA
Planowane nowe źródło ciepła
(rodzaj opału)
Moc planowanego źródła ciepła
(w kW)
Nowe źródło ciepła nie zostało
jeszcze zakupione/zamontowane

□ TAK

□ NIE
5. DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW NABORU
DEKLARACJI
Liczba osób na stałe
zameldowanych w budynku
Przeciętny przychód na jednego
członka rodziny w gospodarstwie

domowym w miesiącu styczniu
2018 r. wyniósł:
W przypadku, gdy w danym
budynku mieszkalnym
jednorodzinnym lub lokalu
mieszkalnym zamieszkuje osoba,
która posiada stopień
niepełnosprawności, proszę
zawrzeć w tym miejscu stosowną
informację

Załączniki wymagane do złożenia wstępnej deklaracji:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis
z księgi wieczystej).
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć osobno treść upoważnienia.
Upoważnienie powinno, oprócz wskazania osoby, zawierać datę, dokładny opis czynności
objętych upoważnieniem/pełnomocnictwem oraz termin jego obowiązywania.

Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte przeze mnie we wstępnej deklaracji udziału są
zgodne z prawdą.
2. Zapoznałem/am się z Uchwałą nr XLI/446/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28
lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie
ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych”.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj.)
4. Moja nieruchomość, o której mowa w deklaracji ogrzewana jest obecnie przy pomocy
źródła na paliwo stałe.
5. Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest w całości na własne
potrzeby mieszkaniowe.
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie w przypadku rezygnacji
z realizacji przedsięwzięcia.
7. Oświadczam, iż nieruchomość nie jest wykorzystywana sezonowo, nie stanowi nowo
wybudowanego budynku oraz nie jest ogrzewana obecnie ekologicznym źródłem
ciepła.
…………………………………………
(data i podpis Oświadczającego)

UWAGA! Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne
z otrzymaniem dotacji

