
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez
wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, proekologiczne kotły

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nowy Targ, dnia…………………

………………………….
(imię i nazwisko, adres)

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji na
dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, proekologiczne kotły w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” oraz akceptuję postanowienia
w nim zawarte.

2. Oświadczam, że trwale zlikwiduję Stare źródło ciepła c.o. na paliwo stałe, obecnie
zainstalowane w Budynku objętym przedmiotem dofinansowania.

3. Oświadczam, że w Budynku objętym dofinansowaniem nie ma zainstalowanego
alternatywnego źródła ciepła c.o.

4. Oświadczam, że spełniam wymagania wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i regularnie uiszczam do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

5. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz należności
względem Gminy.

6. Oświadczam, że Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
7. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do

zamontowania ekologicznego źródła ciepła w Budynku.
8. Oświadczam, że Budynek nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła, (za wyjątkiem

kominka opalanego drewnem).
9. Ja niżej podpisany jako uczestnik Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla Miasta

Nowy Targ, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2014r. poz. 1182 z późn. zmianami), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Nowy Targ* oraz przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie*.

10. Oświadczam, że zamontowane Nowe źródło ciepła w Budynku będzie użytkowane trwałe
przez co najmniej 5 lat od daty otrzymania dotacji.

11. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli Budynku, w którym
wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej
przeprowadzeniu przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz
upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

12. Poinformowany o odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu Karnego) za składanie
fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.

* - Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, tj.
w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy, jest Urząd
Miasta Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywej 1 , 34-400 Nowy Targ.

………………………………
(podpis Wnioskodawcy)


