
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY*
ubiegającego się o udzielenie dotacji w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla
NowegoSącza . Etap I: programu pilotażowy "KAWKA" – obszar I.

O
BRAKU ISTNIEJĄCEGO PODŁĄCZENIA BUDYNKU NA KTÓRYM MA BYĆ ZREALIZOWANA INWESTYCJA OBJĘTA
WNIOSKIEM O UDZIELENIE DOTACJI DO SIECI GAZOWEJ

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)

zamieszkały/a (adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer)

Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie dotacji

wydanym przez (wskazanie organu)

* UWAGA!
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko Wnioskodawcy, który zamierza dokonać likwidacji starych źródeł ciepła opalanych węglem z jednoczesnym
zastąpieniem ich poprzez nowe źródło ciepła w postaci nowoczesnego kotła opalanego węglem o minimalnej sprawności cieplnej wynoszącej 80%.

W przypadku Wnioskodawców będących osobami prawnymi / jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
(w tym wspólnoty mieszkaniowe); treść oświadczenia powinna wskazywać nazwę podmiotu/ jego siedzibę/ adres i dodatkowo zawierać treść/
dokument pełnomocnictwa ze wskazaniem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia o powyższej treści.

czytelny podpis składającego oświadczenie

 dnia

miejscowość, data

OŚWIADCZAM,

którego jestem właścicielem, a w którym planuję zrealizować zadanie objęte wnioskiem o udzielenie dotacji,
NIE POSIADA istniejącego podłączenia do sieci gazowej.

że budynek usytuowany przy (należy podać adres budynku)
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