DEKLARACJA
chęci udziału w programie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś
Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Poprawa jakości powietrza –
Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres nieruchomości……………………………………………………………………………………………………………….
Numer działki…………………………………………………………… Obręb ewidencyjny………………………………
3. Tytuł prawny do nieruchomości……………………………………………………………………………………………….
4. Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………….
5.




Rodzaj zabudowy:
Budynek jednorodzinny
Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej lub grupowej

6. Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła
 Kocioł węglowy: rok produkcji…………….. klasa……………………….. moc (kW)………………….
 Piec węglowy: rok produkcji………………… klasa ………………………. moc (kW)………………….
 Piec kaflowy: ilość sztuk …………………………………
Aktualne zużycie węgla (tona/rok)………………………….
7. Źródło ciepła planowane do zakupu ……………………………………………………………………………………
8. Jestem zainteresowany:
 częściową termomodernizacją budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją
istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla
Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m. in.
stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 pełną termomodernizacją budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego
źródła ciepła opartego o spalanie węgla
Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolacje cieplną ścian (w tym m. in.
stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym m. in. dachu) oraz
modernizację instalacji centralnego ogrzewania
Uwaga:
O tym, czy modernizacja energetyczna budynku będzie pełna lub częściowa przesądzi audyt
energetyczny, który wykona podmiot wybrany przez Gminę w ramach przyznanego dofinansowania

Sławno, dnia………………………………………

……….……………………………
(podpis)

Przetwarzanie danych "zwykłych"
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w programie
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa II – Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
przez Urząd Miejski w Sławnie, z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno?
TAK1

NIE
Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.

Data, czytelny podpis

……………………………………………..

1

Zakreśl właściwe

