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OŚWIADCZENIE O LIKWIDACJI/NIE EKSPLOATOWANIU ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

W związku  planowanym aplikowaniem o środki unijne przez Miejski  Zakład  Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. 

na budowę, rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączanie nowych odbiorców  

ja,……………………………………………………………………........................ jako właściciel/współwłaściciel lokalu 

mieszkalnego/użytkowego/budynku mieszczącego się przy ul. .……………………………………………………………………. 

oświadczam,   że   w   przypadku   uzyskania   przez  MZEC sp. z o.o. dofinansowania i podłączenia budynku  

do miejskiej sieci ciepłowniczej: 

1. Trwale zlikwiduję wszystkie dotychczasowe źródła ciepła*: 

Źródło ciepła do likwidacji (zaznaczyć X w kolumnie): Ilość  Moc [kW] 

 1. Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, biomasa*)   

 2. Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, biomasa*)   

 3. Kominek/ koza na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, biomasa*)   

 4. Kuchnia węglowa   

 5. Kocioł gazowy   

 6. Kocioł olejowy   

 7. Ogrzewanie elektryczne   

 8. Inne …………………………….   

powierzchnia mieszkalna/użytkowa ogrzewana dotychczasowym paliwem wynosi ……………..…. m2 

lub 

2. Wszystkie dotychczasowe źródła ciepła nie będą eksploatowane co najmniej do końca okresu 

trwałości projektu, na który MZEC sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie.*  

Źródło ciepła nie eksploatowane po przyłączeniu do sieci ciepłowniczej 

(zaznaczyć X w kolumnie): 

Ilość  Moc [kW] 

 1. Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, biomasa*)   

 2. Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, biomasa*)   

 3. Kominek/ koza na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, biomasa*)   

 4. Kuchnia węglowa   

 5. Kocioł gazowy   

 6. Kocioł olejowy   

 7. Ogrzewanie elektryczne   

 8. Inne …………………………….   

powierzchnia mieszkalna/użytkowa ogrzewana dotychczasowym paliwem wynosi ……………..…. m2 

 
Wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia MZEC Sp. z o.o. w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

        ……………………………………….. 

       /podpis/ 

* niepotrzebne skreślić 
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