
                          
                                                             

OŚWIADCZENIE  

BENEFICJENT:  
 

Imię i nazwisko: …………………………………….…………………………………………………..………………………………….…………………………………….……… 

adres zamieszkania : ……………………….…………………….………………………………………………..………………….…………………..………………………… 

        e -mail: …………………………….………………………….………..……………………………… tel: ………….……………………….…………………………………….…… 

 

       Dane Pełnomocnika jeżeli dotyczy - wymagane pełnomocnictwo w załączeniu: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………….…………………………………………………..………………………………….…………………………………….……… 

e -mail: …………………………….………………………….………..……………………………… tel: ………….……………………….…………………………………….…… 
adres do korespondencji: …………………………………….………………………………………………..………………….………………….………………………… 

 
Oświadczam, że  
- jako właściciel*/ współwłaściciel*/ najemca* - lokalu mieszkalnego*/ budynku mieszkalnego*  

jestem uprawniony do przeprowadzenia likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i 
montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz ubiegania się 
o uzyskanie dofinansowania w ramach środków publicznych Gminy Lubawka; 

- w  ……….……………………………….……………….……… (podać datę rozpoczęcia i zakończenia) przeprowadziłem 
likwidację ……….…………….….……..………….…………..……….…… (podać liczbę i rodzaj) kotłów stałopalnych starej 
generacji o mocy ……………………………………………………………………………………kW (podać łączną moc nominalną) 

oraz zakupiłem i zamontowałem przyjazne środowisku źródło ciepła w postaci 
……….…………………………………………………………………………………………………….……..…… (podać liczbę i rodzaj, moc w kW) 
dla lokalu lub budynku mieszkalnego, w ramach którego ubiegam się o uzyskanie dofinansowania ze 
środków publicznych Gminy Lubawka. 

-  zmodernizowane źródło ciepła stanowił podstawowe/ dodatkowe źródło ogrzewania; 

- jestem/ nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje 
mi/nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia - dotacja 
obejmuje kwotę netto). 

   
…………………….……………………..……………..…………………. 

                                                                                                                                                                           Data i czytelny podpis 

 
OŚWIADCZENIE  WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: 
 
Imię i nazwisko współwłaściciela*/ współnajemcy*: 
…………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………….……… 
 

adres zamieszkania : ……………………….…………………….………………………………………………..………………….……..………………..………………………… 

oświadczam, że  
-   jako współwłaściciel*/ współnajemca* - lokalu mieszkalnego*/ budynku mieszkalnego*  

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………….…..……………………….……………………….…..…….  wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

    …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
    likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła 

ciepła w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach 
środków publicznych Gminy Lubawka; 

 
 
…………………….……………………..……………..…………………. 

                                                                                                                                                                           Data i czytelny podpis 

 
 



                          
                                                             
 

ZGODA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 
1
:            

 
Jako zarządca nieruchomości oddanej w najem dla: 
…………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………….……….… 
 

adres:  ……………………….…………………….………………………………………………..………………….……..………………..……………………………………………………… 

 

 wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez  ……………………..………………….……..………………..…………………………………………………… 
 likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji na zakupu i montaż przyjaznego środowisku źródła 
ciepła w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach 
środków publicznych Gminy Lubawka. 
 
 

…………………….……………………..……………..…………………. 
                                                                                                                                                      Data i czytelny podpis zarządcy nieruchomości 

 
 

                                                 
1
 Klauzula zgody zarządcy nieruchomości dotyczy lokali objętych umowami najmu. 


