
Wiskitki, dnia......................

DEKLARACJA UDZIAŁU W NABORZE O DOFINANSOWANIE
modernizacji indywidualnej kotłowni

(dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania)

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW 
(proszę wypełnić zgodnie z dokumentem tożsamości)

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Imię/Imiona
Nazwisko
Nr PESEL
Seria i nr dokumentu 
tożsamości

Seria ………………
Nr …………………

Seria ………………
Nr …………………

Dane adresowe – adres 
zameldowania na pobyt 
stały

Dane adresowe – adres do
korespondencji (proszę 
wypełnić w przypadku 
innego adresu niż adres 
zameldowania)
E-mail
Nr telefonu

Dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Wnioskodawcy/Wnioskodawców 
Imię: .......................... …… nazwisko: .....................................

Telefon ................................ e-mail: .....................................................

1) Osoba wskazana do podpisywania umowy z Gminą Wiskitki: 
Imię: ………………… nazwisko: ………………………… PESEL……………….. 

UWAGA: W przypadku istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej konieczne będzie 
złożenie pod umową o dofinansowanie podpisów obojga małżonków. W przypadku 
pełnomocnictwa wymagany będzie dokument poświadczony notarialnie lub w urzędzie 
gminy.

II. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PODLEGAJĄCEGO 
DOFINANSOWANIU:

LOKALIZACJA ZADANIA:
Powiat: Miejscowość:
Gmina: Ulica/nr domu:

Nr działki:



Opis stanu istniejącego winien zawierać w przypadku
 Modernizacji  indywidualnych  kotłowni -  charakterystykę  stosowanych  technologii,

urządzeń,  ocenę  funkcjonujących  urządzeń  podlegających  wymianie/modernizacji
z podaniem  przyczyn  niespełnienia  obowiązujących  wymagań,  rodzaj  i  ilość  opału
zużytego w dwu ostatnich latach poprzedzających złożenie deklaracji

Opis wnioskowanego zadania: 
 Modernizacji indywidualnych kotłowni - dane techniczne, opis wybranej technologii i 

proponowanych rozwiązań technicznych

Data rozpoczęcia zadania (planowana data zainstalowania dostarczonego kotła - nie może być 
wcześniejsza 31.05.2017 r. )

Data zakończenia zadania (planowana data sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
uruchomienia kotłowni - nie może być późniejsza niż 30.09.2017 r.)



III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW:

1. Oświadczam, że posiadam prawo do zrealizowania zadania na wskazanej  w deklaracji
uczestnictwa  nieruchomości  oznaczonej  w  rejestrze  gruntów  jako  działka
nr……………………. przy ul.………………………… wynikające z tytułu:

a. własności
b. współwłasności
c. użytkowania wieczystego
d. dzierżawy
e. inne (wymienić)………………….

zgodnie z dokumentem (odpis Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo
do dysponowania nieruchomością) ……………………….

(należy wpisać nazwę i nr odpowiedniego dokumentu)

2.  Oświadczam, że posiadam środki własne w wysokości wystarczającej na zakup, montaż
i uruchomienie kotłowni w mojej nieruchomości. 

3. Oświadczam,  że  na  wezwanie  Gminy  Wiskitki  dokonam  wpłaty  100%  oszacowanej
wartości kotła zaplanowanego do zakupu do mojej nieruchomości. Niedokonanie wpłaty
we wskazanym terminie oznacza rezygnację z dofinansowania.

4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zakup kotłów przez Gminę Wiskitki będzie
odbywał się z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Oświadczam,  że  nieruchomość,  na  której  będzie  realizowane  zadanie  nie  jest
wykorzystywana sezonowo.

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania objętego
przedmiotowym  wnioskiem  przez  przedstawicieli  Urzędu  Gminy  Wiskitki  oraz  przez
przedstawicieli  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Warszawie na każdym etapie jego realizacji.

7. Oświadczam,  że  przyjmuję  do  wiadomości,  że  Gmina  Wiskitki  może  wystąpić
o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty, oświadczenia dotyczące planowanego zadania.

8. Oświadczam,  że  jestem  świadomy obowiązku  odprowadzenia  stosownego  podatku  od
otrzymanej dotacji.

9. Oświadczam, że na działce na której ma być realizowane zadanie nie prowadzę i nie będę
prowadził  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  stosownych  przepisów  przez  okres
trwałości projektu (tj. okres nie krótszy niż 5 lat od dnia rozliczenia dotacji przez Gminę
Wiskitki).

10. Oświadczam,  że  przyjmuję  na  siebie  odpowiedzialność  za  podanie  niepełnych  lub
błędnych danych, dotyczących parametrów kotła oraz kotłowni, które mogą mieć wpływ
na poprawność przeprowadzenia zakupu i montażu kotła w mojej nieruchomości.

11. Oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  eksploatacji  realizowanego  zadania  zgodnie
z instrukcją producenta urządzenia przez okres nie krótszy niż 5 lat.



12. Oświadczam, ze wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne.

13. Wyrażam  zgodę  na  dostarczanie  wszelkiej  korespondencji  dotyczącej  wniosku
o dofinansowanie  oraz  przyznanego  dofinansowania  na  adres  korespondencyjny  lub
mailowy ze skutkiem doręczenia.

14. Przyjmuję  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  odbiór  korespondencji  dostarczonej  na
podany  przeze  mnie  adres  korespondencyjny  lub  mailowy  i  będę  traktować  ją  jako
korespondencję skutecznie doręczoną. 

15. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  rozpatrzenia
wniosku i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

IV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia  aktualnego  dokumentu  (potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem),
poświadczającego tytuł do nieruchomości, której dotyczy deklaracja;

2. Projekt instalacji kotłowni – jeżeli dotyczy; 
3. Oświadczenie właściciela nieruchomości o wszystkich parametrach, jakie spełniać

musi  kocioł,  aby  mógł  zostać  zainstalowany  w  zmodernizowanej  kotłowni  –
załącznik obowiązkowy w przypadku braku projektu instalacji; 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych modernizacji kotłowni;
5. Pełnomocnictwo/a – jeżeli dotyczy; 
6. Inne ………

POUCZENIE
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny za składanie nierzetelnych oświadczeń (Dz. U. 2016 poz. 1137 z późn. zm.)
oraz możliwości utraty pomocy finansowej, jeżeli miały one wpływ na jej udzielenie.

Dnia ……………………. …..….…………………………….
Czytelny/e  podpis/y  osoby/osób
składającej/ych oświadczenie

UWAGA: niekompletne (nieuzupełnione) i złożone po terminie wnioski nie będą rozpatrywane.




