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DEKLARACJA 
UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

NA TERENIE GMINY IMIELIN 
 

Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Imielin, Referat Ochrony 
Środowiska, tel. (32) 22 54 123 bądź 122 lub firmą Eko – Team Konsulting Agnieszka Chylak Tel. 513 100 869 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie ankiety. 
UWAGA!!! Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie ankiety może skutkować wykluczeniem z Programu 

 
 

A. Dane podstawowe. Deklaracje 
 

Imię:  Adres  

Nazwisko  Ulica  

Telefon  e-mail  
Tytuł prawny do budynku* 

 
własność / najem / inne (jakie…..) 

nr działki 
 

Ilość osób mieszkających  

w gospodarstwie domowym 
 

 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

 
Informuję, iż jestem zainteresowany/a udziałem w programie ograniczenia niskiej emisji polegającym na 
demontażu i likwidacji istniejącego niskosprawnego pieca/kotła zasypowego bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, 
drewno) i zastąpieniu go kotłem gazowym lub kotłem węglowym 5 klasy spełniającym graniczne wartości emisji 
zanieczyszczeń, w budynku mieszkalnym który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny. 
 
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia częściowych kosztów zakupu i montażu nowego kotła (wraz z demontażem 
istniejącego kotła). 
 
W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, wykraczających poza ramy określone w programie 
ograniczenia niskiej emisji, źródłem ich pokrycia będą środki właściciela/administratora budynku. 
 
WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE W/W ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ 
GMINĘ IMIELIN 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych które wykorzystane zostaną wyłącznie w celach realizacji 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych - Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia 29.08.1997r. ) 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 Dz.U. 
poz. 922 z późniejszymi zmianami) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Imielin. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem 

niskiej emisji na terenie Gminy Imielin. 
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
 
 

........................................................................... 
(data i podpis)



B. Informacje techniczne i ilościowe dotyczące obiektów mieszkalnych indywidualnych (zaznaczyć x właściwe) 
 
1. W obiekcie znajduje się grzejnikowa instalacja ogrzewania.       

   TAK  NIE 

      
2. Grzejniki posiadają zawory termostatyczne.       

   TAK  NIE 

      
3. Budynek ma ocieplone ściany (np. styropianem, wełną).       

   TAK  NIE 

      
4. Budynek ma ocieplony dach / strop nad ostatnią kondygnacją.       

   TAK  NIE 

      
5. Budynek ma szczelne/nowe okna (np. z PCV).       

   TAK  NIE 

      
6. W budynku istnieje następujące źródło ciepła.       

   piec kaflowy  kocioł węglowy 

       

       

   
kocioł węglowy 
 z podajnikiem  kocioł gazowy 

 
       Powierzchnia                                         Kubatura 
budynku ogrzewana (m2)                 budynku ogrzewana (m3)     

   kocioł na drewno  kocioł olejowy 

        

     
   

ogrzewanie elektryczne 
  

 Rok produkcji istniejącego kotła                Rok oddania budynku do użytkowania    inne (jakie?) 

   
ciepło sieciowe 

   
7. Ciepła woda przygotowywana jest:       

   przez kocioł  
miejscowo (np. 

podgrzewacze – jakie?) 

      
8. W budynku zużyto następujące ilości paliwa:       

   jednostka (np. tony, m3)  w roku 2014 

      

        

   w roku 2015  w roku 2016 

      
9. Koszt ogrzewania (paliwa) w roku 2016 wynosił około:      

   zł   

      

10. Właściciel obiektu zamierza:       

   

wymienić istniejący 
kocioł na kocioł węglowy 
retortowy bądź tłokowy  
(z podajnikiem) 5 klasy 

emisyjności 

 

wymienić istniejący 
kocioł na kocioł gazowy 

 

      
11. Inwestycję zaplanowano na rok:       

   
2017 

  2018 
 

     
 
 

   2019  później 

        

      
                              Data i podpis wypełniającego ankietę 


