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Załącznik Nr 12 do Wniosku o udzielenie grantu 

 

………………………., dn. ……………………  

miejscowość i data 

……………..……….….………………………….. 

Nazwa / Imię i nazwisko Grantobiorcy 

 

 

Deklaracja Grantobiorcy dotycząca ilości spalanych paliw
1
 

w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” 

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0025/19 

 

Należy zaznaczyć znak „X” w odpowiednim miejscu oraz uzupełnić niezbędne informacje. 

 

I. Istniejące główne źródło ciepła: 

 Piec kaflowy  

 Kocioł węglowy stary 

 Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogu ekoprojektu 2020 

 Kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogu 

ekoprojektu 2020 

 Kominek z otwartym paleniskiem 

 Piec węglowy typu „koza” 

 Kocioł na pelet poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogu ekoprojektu 2020 

 Inne jakie……………………………………. 

 

Rodzaj spalanego paliwa: 

 węgiel kamienny 

 węgiel brunatny 

 drewno / biomasa 

 inne jakie…………………….. 

 

Ilość zużywanego paliwa  (t/rok lub m3/rok) 

 

II. Istniejące pomocnicze źródło ogrzewania  

 Brak  

 Piec kaflowy 

 Kocioł węglowy stary 

 Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogu ekoprojektu 2020 

 Kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną 

 Piec węglowy typu „koza” 

 Kominek z otwartym paleniskiem 

 Kominek z zamkniętą komorą spalania 

                                                           
1deklaracja uzupełniana jest w obecności audytora energetycznego 
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 Kocioł olejowy  

 Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) 

 Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny) 

 Kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)  

 Kocioł gazowy standard (propan) 

 Kocioł gazowy kondensacyjny (propan) 

 Ogrzewanie elektryczne 

 Kominek z zamkniętą komorą spalania spełniający wymogi ekoprojektu 2020 

 

Rodzaj spalanego paliwa
2
: 

 węgiel kamienny  

 węgiel brunatny 

 drewno / biomasa 

 olej opałowy lekki 

 gaz ziemny 

 gaz ciekły LPG 

 energia elektryczna 

 

Ilość zużywanego paliwa  (t/rok lub m3/rok) 

 

 

III. Oświadczenie 

 

☐Ja niżej podpisany/podpisana
3
oświadczam, iż: 

− nie posiadam faktur dokumentujących dane na temat ilości spalanych paliw; 

− informacje zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

lub  

 

 

☐Ja niżej podpisany/podpisana
4
oświadczam, iż: 

− dane na temat ilość spalanych paliw zostały podanena podstawie załączonych faktur
5
; 

− informacje zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis Grantobiorcy lub  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

 

 

                                                           
2
 jeśli dotyczy 

3
niepotrzebne skreślić 

4
niepotrzebne skreślić 

5
należy dołączyć kserokopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem (za 3 ostatnich lat) 


