
Deklaracja 

uczestnictwa w projekcie dotyczącym  realizacji działań związanych z wymianą starego 

nieefektywnego kotła na nowoczesne, niskoemisyjne urządzenie grzewcze.  
 

Imię i nazwisko właściciela/li nieruchomości:....................................................................................... 

Adres zamieszkania:............................................................................................................................... 

Numer telefonu kontaktowego:.................................................................................................................. 

Eksploatuję kocioł o mocy ………...………………..kW,  rok produkcji …………………………… 

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie  i instalacji: 

 

kotła na paliwo gazowe *   

kotła na paliwo stałe (węgiel) *  

kotła spalającego biomasę *  

Pompy ciepła (c.o.) *  

* wpisać tak w kratce obok wybranego, wyłącznie jednego rodzaju urządzenia grzewczego 

 

w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości................................................................. 

numer domu ………………………..numer ewidencyjny działki......................................................... 

 

OPIS PROGRAMU 

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:  

• 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku 

przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:  

 nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego  

 nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest 

wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;  

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania nowego systemu ogrzewania:  

 maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego  

 do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku 

wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.  

Dofinansowanie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej (koszt audytu energetycznego 

będzie sfinansowany ze środków pomocy technicznej Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego) budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Obowiązkiem 

wnioskodawcy będzie przed realizacją projektu poddać ocenie energetycznej budynek 

mieszkalny oraz w przypadku kiedy wskaźnik efektywności energetycznej budynku mieszkalnego 

jest większy od 150 kWh/(m2 x rok) wykonać modernizację energetyczną budynku (np. docieplenie 

ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej) w zakresie wynikającym z ww. oceny.(możliwa 

niskooprocentowana, w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW – Program JAWOR) 

 

Gmina będzie zobowiązana do zapewnienia systemu kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych, w 

tym, do egzekwowania od mieszkańców likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie 

dofinansowanego systemu ogrzewania. 

 
Zadanie realizowane będzie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3. Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie w/w środków przez 

Gminę Grybów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami ).  

 

 

 

           …................................................................ 
                            (data i podpis właściciela/li nieruchomości) 

 
 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Grybów do 28 listopada 2016r. 


