
Dokument w ramach „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” 

OŚWIADCZENIA MIESZKAŃCA  

 

Ja, niżej podpisany(a)
 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udział w Programie) 

 

zamieszkały(a) ............................................................................................................................ 
(adres zamieszkania) 

 

oświadczam, że stare źródło ciepła (kocioł lub piece węglowe)*, przeznaczone do likwidacji, 

 

zlokalizowane w Bielsku-Białej przy ul........................................................................nr ............, 
(adres wymiany kotła) 

 

jest głównym źródłem ciepła dla budynku mieszkalnego. 

Oświadczam także, że: 

1. Zapoznałem(łam) się z regulaminem zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony 

powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” i akceptuję 

jego postanowienia. 

2. Wszystkie zobowiązania finansowe w stosunku do Miasta Bielsko-Biała są 

regulowane na bieżąco i nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne. 

3. Posiadam prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele 

budowlane, a w przypadku współwłasności dostarczę zgodę na realizację zadania od 

wszystkich współwłaścicieli. 

4. Instalacja zasilana z nowego źródła ciepła nie jest związana z prowadzoną 

działalnością gospodarczą i w tym sensie udzielona dotacja nie będzie miała 

charakteru pomocy publicznej.  

5. W budynku nie jest i nie będzie używane do ogrzewania inne nieekologiczne źródło 

ciepła. 

 

Ponadto zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania postanowień regulaminu Programu 

z uwzględnieniem warunków opisanych w §5 regulaminu, a w szczególności: 

1. Podczas realizacji programu będę postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego. 

2. Będę przestrzegać terminów realizacji poszczególnych etapów prac i formalności 

związanych z wymianą starego źródła ciepła.  

3. Nie korzystam i nie będę wykorzystywać innych środków publicznych dla 

dofinansowania tego samego zadania.  

4. Będę używać nowe źródła ciepła przez najbliższe 5 lat od daty odbioru końcowego 

inwestycji, postępując zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym zbiorze oświadczeń nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych, oświadczeń i zobowiązań zamieszczonych powyżej. 

 

Bielsko-Biała, dn...............................     .............................................. 
  (miejscowość, data)      (podpis mieszkańca) 

 
Uwagi: 

)* W przypadku używania węglowych pieców kaflowych za „stare źródło ciepła” uważa się cały system (komplet) pieców 

kaflowych w budynku. 


