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ZGŁOSZENIE 

 uczestnictwa w programie „poprawa jakości powietrza na terenie województwa 

mazowieckiego  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” 

 realizowanego przez  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

I. Imię i nazwisko, PESEL / nazwa wspólnoty mieszkaniowej: 

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

II.  Miejsce realizowanego zadania: 

 – adres ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

- nr ewidencyjny działki ……………………………….……………………………………………………………………………………………… 

- nr telefonu, adres e-mail  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Rodzaj źródła ciepła: 

- przed modernizacją     …………………………………………………………………...……………. 

- po modernizacji           ………………………………………………………………..………………… 

IV. Ilość zużytego  węgla, koksu (w tonach), oleju, gazu, biomasy (w m3)/ rok w 2014r.:  

    …………………………………………………….…………………. 

     V. Planowane zużycie w przyszłym roku: …………………………………………………………….…. 

     VI. Rodzaj i typ planowanego do zakupu pieca (wyczerpujący opis za pomocą parametrów 

technicznych, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

VII. Szacunkowa wartość brutto w/w pieca                  ……………………………………………………………… PLN. 



     VIII. OŚWIADCZENIA  

1. ZOBOWIĄZANIE DO INFORMOWANIA O UZYSKANYM WSPARCIU 
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  

      Oświadczam, że w przypadku otrzymania wsparcia z WFOŚiGW,   
     na dofinansowanie ww. zadania, zobowiązuję się do zamieszczenia, zgodnej z instrukcją           
umieszczoną na stronie internetowej Funduszu (www.wfosigw.pl) lub w regulaminie 
programu,  informacji o uzyskanym dofinansowaniu. 

 
2. OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE 

Oświadczam, że realizacja zadania objętego przedmiotowym wnioskiem odbywać się będzie 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U10.243.1623 

z późn. zm) 

 

3. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI ZADANIA  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania objętego 

przedmiotowym wnioskiem, przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, na każdym etapie 

jego realizacji. 

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

1) Oświadczam, że w miejscu realizowanego zadania nie jest prowadzona, 
jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza. 

2) Oświadczam, że nieruchomość objęta wnioskiem jest użytkowana całorocznie 
 a nie jedynie sezonowo (tzn. nie jest  domem  letniskowym).  

 

5. OŚWIADZCENIE O ODDANIU DO EKSPLOATACJI I TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

Oświadczam, że zmodernizowane źródła ciepła zostaną oddane do eksploatacji i będą 

użytkowane przez okres min 5 lat od zakończenia inwestycji. 

 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 

tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w ZGŁOSZENIU są prawdziwe i zgodne  

ze stanem faktycznym. W przypadku poświadczenia nieprawdy zobowiązuję się  

do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody. 

 
 

Sokołów Podlaski, dnia ……………………………….…..                                      

                                

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

Podpis Wnioskodawcy 

 

http://www.wfosigw.pl/

