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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania grantów 
na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika 
w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika 
- edycja II”
Deklaracja udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”
I
Dane Grantobiorcy
1.
Nazwisko i imię


2.
PESEL


3.
Adres zamieszkania


4.
Telefon i adres e-mail *


5.
Numer rachunku bankowego


II
Opis stanu istniejącego i informacje dotyczące obiektu objętego deklaracją 
1.
Lokalizacja w Rybniku:

ulica:
nr:

Nr działki ewidencyjnej:



Nr księgi wieczystej: 
GL1Y/

Powierzchnia użytkowa Obiektu (powierzchnia podawana do Wydziału Podatków Urzędu Miasta Rybnika w celu naliczenia podatku od nieruchomości) [m2]

2.
Obiekt spełnia minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania dofinansowania
[   ] TAK                         [   ] NIE
3. 
Obiekt ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej do 15.05.2023 r. (dotyczy tylko dzielnic: Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia)
[   ] TAK                         [   ] NIE
4.
Przyłączenie się do sieci ciepłowniczej jest ekonomicznie nieuzasadnione - koszt przyłącza przekracza 5 000 zł (dotyczy tylko dzielnic: Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia)
[   ] TAK                         [   ] NIE
5.
W obiekcie znajdują się następujące źródła na paliwa stałe (węgiel lub drewno) nie spełniające standardów niskoemisyjnych kwalifikujące się do wymiany w ramach Projektu:
a) na potrzeby ogrzewania:
[   ] Piec:
rok produkcji:
moc w kW:
pozaklasowy [   ]
klasa 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
[   ] Kocioł:
rok produkcji:
moc w kW:
pozaklasowy [   ]
klasa 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
automatyczny podajnik:    [   ] TAK          [   ] NIE
[   ] Kominek:
rok produkcji:
moc w kW:
pozaklasowy [   ]
klasa 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
b) na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (wpisywać tylko odrębne od źródeł na potrzeby ogrzewania):
[   ] Piec:
rok produkcji:
moc w kW:
pozaklasowy [   ]
klasa 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
[   ] Kocioł:
rok produkcji:
moc w kW:
pozaklasowy [   ]
klasa 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
automatyczny podajnik:    [   ] TAK          [   ] NIE
[   ] Kominek:
rok produkcji:
moc w kW:
pozaklasowy [   ]
klasa 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 [   ]
6.
Liczba planowanych do wymiany źródeł ciepła [szt.]:

7.
Zadanie będzie polegało na:
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go podłączeniem do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go pompą ciepła powietrze/woda …………kW (moc pompy);
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go gruntową pompą ciepła ………….kW (moc pompy);
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go kotłem gazowym kondensacyjnym …………..kW (moc kotła);
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go kotłem gazowym kondensacyjnym ………........kW (moc kotła) wraz z wykonaniem przyłącza gazowego;
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go kotłem na pellet drzewny ………………kW (moc kotła);
[ ] demontażu źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych i zastąpienie go ogrzewaniem elektrycznym ...........kW (moc grzałki);
[ ] niezbędnej modernizacji systemu ogrzewania i/lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej np. wymiana grzejników, wprowadzenie ogrzewania podłogowego, wymiana rurociągów 
8.
Czy Grantobiorca ubiegał, ubiega się lub zamierza się ubiegać o wsparcie na w/w zadania w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste Powietrze”?
[   ] TAK                         [   ] NIE

Załączam:
	Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do deklaracji.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem/nieruchomością na cele realizacji projektu i w okresie trwałości projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do deklaracji.
Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 3 do deklaracji (jeżeli dotyczy).
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę kopię pozwolenia na budowę wydanego po 15 grudnia 2002 r. lub oświadczenie o spełnianiu przez obiekt minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku zgodnie z załącznikiem nr 4 do deklaracji.
	Informację z właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej o technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej i kosztach wykonania przyłącza (dotyczy tylko dzielnic: Śródmieście, Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Boguszowice-Osiedle, Rybnicka Kuźnia).
...........................................................
data i podpis Grantobiorcy
* Informacje nieobowiązkowe

