
D E K L A R A C J A 

(składana do dnia 15 czerwca 2015r.) 

przystąpienia do programu pod nazwą „KAWKA” polegającego na poprawie 
jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na 
terenie Świdnicy poprzez likwidację palenisk węglowych i podłączenie obiektów 
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji co i 
c.w.u. 
 

Imię i Nazwisko (właściciela/li lokalu): 

1.......................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................... 

nr tel. ................................................................................................................... 

adres do korespondencji:......................................................................................... 

1. Posiadam ogrzewanie lokalu w postaci: 

� pieca kaflowego - ...……szt. 

� kotła węglowego centralnego ogrzewania - ………szt. 

� kominka - ………szt. 

� inne (proszę podać jakie):……………………………………………………………………………………- ……szt. 

/właściwe zaznaczyć znakiem X/ 

2. Posiadam ciepłą wodę uŜytkową pochodzącą z: 

� elektryczny (bojler lub przepływowy ele. ogrzewacz wody) 

� gazowy przepływowy ogrzewacz wody 

� inne (proszę podać jakie):……………………………………………………………… 

� w lokalu brak ciepłej wody uŜytkowej 

/właściwe zaznaczyć znakiem X/ 

3. Rocznie zuŜywam w przybliŜeniu: 

� ................- ton węgla 

� ................- ton koksu 

� ................- m3 drewna  

� ................- kWh prądu 

� ................- m3 paliwa gazowego 

/właściwe zaznaczyć znakiem X/ 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

4. Lokalizacja zadania: 

Adres podłączanego lokalu: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do władania nieruchomością: 

�  prawo własności 

�  prawo uŜytkowania wieczystego 

� umowa najmu na czas nieoznaczony (gminny lokal mieszkalny) 

 



6.Wielkość lokalu do ogrzania:  

� powierzchnia lokalu do ogrzania -......................................................................... 

� ilość pomieszczeń do ogrzania - ………………………………………………………………………………………  

/właściwe zaznaczyć znakiem X/ 

7.Przewidywany zakres do wykonania: 

� demontaŜ palenisk węglowych 

� zakup i montaŜ, wymiana lub modernizacja instalacji co.  

� zakup i montaŜ, wymiana lub modernizacja instalacji cwu. 

/właściwe zaznaczyć znakiem X/ 

POMOC DE MINIMIS 

8. Czy w przedmiotowym lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? 
 � TAK 
 � NIE 
/właściwe zaznaczyć znakiem X/ 

WKŁAD WŁASNY 
9. Zaliczka na zabezpieczenie zadania, płatna przed podpisaniem umowy 
(zwrotna przez UM po 5 latach) w wysokości zaleŜnej od pow. mieszkania:  
 
a/    750,00zł dla lokali o pow. do 50m2 
b/ 1.250,00zł dla lokali o pow. powyŜej 50m2 

Inne waŜne informacje  
 
............................................................................................................................ 

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

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

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

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

        Data i podpis /właściciela/li lokalu/ 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

WyraŜam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

z uzyskaniem informacji na temat Programu dotacji „Kawka” zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) 
 

 

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

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

  Data i podpis / właściciela/i lokalu 

Deklarację prosimy złoŜyć w Urzędzie Miasta Świdnica przy ul. Armii Krajowej 49 w 
pokoju nr 201. Więcej informacji moŜna uzyskać w Referacie Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy u Pani Urszuli Urbaniak, tel.74/856-28-58 


