
DEKLARACJA 

 

udziału w programie priorytetowym „Program Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II” realizowanego za 
pośrednictwem Gminy Rogów z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wypełnienie i złożenie niniejszej deklaracji ma jedynie charakter informacyjny i nie przesądza 

o otrzymaniu dofinansowania a stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w 

Programie Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II. 
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. 

Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu 

wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji : 

 

Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację: 

Gmina Rogów 

u. Żeromskiego 23 

95 – 063 Rogów  

 

 

I. Dane podstawowe 

 

Imię i nazwisko/Nazwa  

 

PESEL/NIP  

 

Nazwa Podmiotu  

 

NIP Podmiotu  

 

adres do korespondencji 

miejscowość  

 

ulica  

nr budynku/lokalu  

 

kod pocztowy  

telefon  

 

mail  

Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem, inne (podać jakie?) 

 

 

Lokalizacja zadania planowanego do realizacji w ramach w/w programu 

miejscowość  

 

ulica  

nr budynku/lokalu  

 

kod pocztowy  

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku/lokalu 

mieszkalnego 

przeznaczonego na 

cele mieszkaniowe w 

% 

 Powierzchnia 

użytkowa 

budynku/lokalu 

mieszkalnego 

przeznaczonego 

na cele inne niż 

mieszkaniowe w 

% 

 

 



Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach 2018 - 2019r., polegający na likwidacji 

starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła. Równocześnie zobowiązuje się dopełnić 

wszelkich formalności wynikających zobowiązujących przepisów prawa związanych z modernizacją ogrzewania  

w tym budynku/lokalu mieszkalnym*.Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i montażu nowego źródła 

ciepła. 

 

Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków finansowych przez Gminę 

Rogów oraz spełnienie wymogów stawianych przez Instytucje udzielające dofinansowania. 

 

II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach 2018 – 2019 r. 

 

1. Opis likwidowanego źródła ciepła: 

a) Rodzaj źródła ciepła 

 

 kocioł starej generacji   kocioł automatyczny nowej generacji  

     

Rok produkcji  kotła ……………….… 

Ilość demontowanych źródeł ……...                                                                                

 

b) Moc zainstalowana (w kW) Poniżej 40 kW                    Powyżej 40 kW   (niepotrzebne skreślić) 

 

c) Rodzaj używanego paliwa 

 

 węgiel kamienny  węgiel brunatny  inne paliwa stałe (wymienić jakie:……………………… 

 

d) Zużycie paliwa (w tonach/rok) ………………………… jednostka  …………………… 

    

W przypadku likwidacji więcej niż jednego źródła ciepła (np. w budownictwie wielorodzinnym) na leży podać łączną 

wartość likwidowanych źródeł oraz ilość zużywanego paliwa i jednostkową moc każdego z kotłów (ew. średnią) 

2. Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła 

a) Rodzaj źródła ciepła 

 kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny( certyfikat 5 klasy                                           sieć ciepłownicza 

 

oraz „Ekoprojektu” 

   

 kocioł na gaz ziemny/ gaz ciekły  kocioł na olej opałowy  kocioł na biomasę 

    

 elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)  pompa ciepła 

                                                     wymiennik powietrzny/gruntowy 

 

b) Moc zainstalowana (w kW) …………………………………. 

 

c) Planowane zużycie paliwa  

(w tonach/rok lub m3/rok lub MWh/rok) ………………………………….. jednostka ………………… 

 

d) Planowane zużycie ciepła z sieci (w GJ/rok) 

dotyczy tylko przyłączy do sieci ciepłowniczej ………………………………………. 

WAŻNE    

 

III. Planowany termin realizacji inwestycji  (proszę podać co najmniej miesiąc i rok) 

 

Rozpoczęcie  

(Nie wcześniej niż po 

podpisaniu umowy 

między WFOŚiGW w 

Łodzi a Gminą Rogów 

 

 

 

Zakończenie 

Maksymalnie do 

30 sierpnia 2019 r. 

 

 



IV. Planowane koszty realizacji inwestycji (wypełniamy wszystkie pola tabeli) 

 

  Netto  Brutto  

1.  Koszty całkowite (zaokrąglić do pełnych 

złotych) 

  

2.  w tym: koszt zakupu nowego źródła ciepła  

 

 

3.  w tym: koszt demontażu  

 

 

4.  w tym: koszt montażu  

 

 

5.  w tym: koszt modernizacji instalacji  

 

 

6.  w tym: inne  

 

 

 

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT / 

mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT * (w przypadku możliwości odzyskania poniesionego 

kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto).  

 

........................................................................... 

(data i czytelny podpis) 

 

V. Oświadczenia  

 

Oświadczam, że wszystkie podane w deklaracji informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

  

 

........................................................................... 

(data i czytelny podpis) 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku zwanego RODO,  wyrażam zgodę/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych 
osobowych zawartych w załączniku do deklaracji udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – edycja II 
przez Gminę Rogów z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23 , 95-063 Rogów.  
 

…………………………………………………............................................................................ 
(data i czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO , informuję że: 

Zgodnie z art. 13. Ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy w Rogowie jest Wójt Gminy Rogów 
z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów nr tel. + 48 46 874 80 70,  
email: sekretarz@rogow.eu; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowanie przez Gminę Rogów wniosku o 
udzielenie dofinansowania zadania w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II” 
przyjętego Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 23.03.2018 r. rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Podstawa prawna: 

                Art. 30 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz Uchwała                                 
                Nr 176/XXIV/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu     
                Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogów” 

3. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, a w przypadku 
otrzymania przez Gminę Rogów dofinansowania, również przez okres trwałości zadani, tj. przez okres 
nie krótszy niż 3 lat licząc od ostatecznego terminu na złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozliczenia końcowego przez Gminę Rogów; 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych 
gdy uzna Pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- szczegółowe dane 
pod adresem: https://giodo.gov.pl/579 

7. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych 
znajdują się również na stronie www Administratora pod adresem: bip.rogow.eu 

8. Podanie przez Panią /Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do opracowania przez Gminę 
Rogów wniosku o udzielenie dofinansowania zdania w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – 
edycja II” przyjętego Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 23.03.2018 r. rady nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę 
źródła ciepła.  
 
 
 

…………………………………………………........................................................................... 
(data i czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do deklaracji udziału w programie priorytetowym PONE – edycja II 
realizowanego za pośrednictwem Gminy Rogów z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW 
w Łodzi  

 
…………………….…………., dnia …………………………………… 

 
Zgoda współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie 

inwestycji związanej z wymianą źródła ogrzewania 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię i nazwisko; adres zamieszkania) 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                        (seria i numer dowodu osobistego) 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię i nazwisko; adres zamieszkania) 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                        (seria i numer dowodu osobistego) 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię i nazwisko; adres zamieszkania) 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                        (seria i numer dowodu osobistego) 

 
Ja/my niżej podpisana/podpisani, współwłaściciel/współwłaściciele 

nieruchomości położonej na działce numer ………………………., obręb ewidencyjny 

………………..…………………, w miejscowości …………………………………………..……….., 

przy ulicy ………………………………..……, numer ……………,  

oświadczam/oświadczamy, że dobrowolnie wyrażam/wyrażamy zgodę na 

likwidację w ww. nieruchomości starego źródła ciepła i wymianę na nowe 

ekologiczne źródło ciepła w ramach dofinansowania do zakupu i montażu 

ekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Rogów w ramach PROGRAMU 

OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – edycja II. 

Jednocześnie upoważniam/upoważniamy Pana/Panią ……………………………………… 

(Wnioskodawcę) legitymującym się/legitymującą się dowodem osobistym 

seria/numer………………………………………….. wydanym przez ……………………………... 

do podpisania umowy dofinansowania z Gminą Rogów w moim/naszym 

imieniu. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli) 


