Pieczęć firmowa lub dane właściciela lub
zarządcy budynku:

OŚWIADCZENIE
WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY BUDYNKU
przedkładane na potrzeby ustalenia prawa do dodatku węglowego
IMIĘ I NAZWISKO MIESZKAŃCA, WNIOSKUJĄCEGO O DODATEK WĘGLOWY:
………………………………………………………………………….………………………………………..

ADRES LOKALU MIESZKALNEGO W ZARZĄDZANYM BUDYNKU
Gmina / dzielnica

Kod pocztowy
-

OLESNO
…………………………………………………….
Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………..
Ulica

Nr domu / Nr mieszkania

…………………………………………………………………………………………………………..
Głównym źródłem ogrzewania określonego wyżej lokalu mieszkalnego jest jedno z następujących
źródeł:
kocioł na paliwo stałe,
kominek,
koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
piecokuchnia,
kuchnia węglowa,
piec kaflowy na paliwo stałe
– zasilane paliwami stałymi1), zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o
której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) 2).

1) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny,
brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
2) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji
emisyjności budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Strona 1/2

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku:
jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania,
wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania,
w którym ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą3), obsługiwaną z kotła na paliwo
stałe1) zainstalowanego w innym budynku.
Powyższe informacje zostały zgłoszone w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw,
zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków2) w dniu ………………………………..……...

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 4).

…………………………

…………………………

…………………………

(miejscowość)

(data: dd / mm / rrrr)

(podpis )

3) Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła
(zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub
węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku
lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW,
dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie
należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej.
4) Zgodnie z Art. 233 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Kamy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) "Kto składając zeznania
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
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