
 

              Uwaga: Pracownicy wykonujący weryfikacje techniczne będą posiadali imienne upoważnienia  do przeprowadzenia weryfikacji  
                            Technicznych, wystawione przez Urząd Miejski w Leżajsku i na Państwa żądanie powinni okazać dowód osobisty.  

 

ZLECENIE WYKONANIA  WERYFIKACJI TECHNICZNEJ 

JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO  

dla projektu parasolowego przygotowywanego przez Gminę Miasto Leżajsk w ramach Poddziałania 

3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  dotyczącego wymiany 

nieefektywnych źródeł ciepła z dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

pod nazwą:      

„Czyste powietrze w gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” 

Miejscowość:  

 
Ulica 

 
Numer budynku 

 
Numer działki  

 

Imię i nazwisko:   

 
Telefon: 

 
Adres e-mail:  

 

WYBRANY RODZAJ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (WŁAŚCIWY ZAZNACZYĆ PONIŻEJ) 

GAZOWY PELLET DREWNO 

   

             

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem naboru do projektu, wyrażamy zgodę na 
przeprowadzenie weryfikacji technicznej budynku i wykonanie dokumentacji fotograficznej 
dotyczącej wymiany źródła ciepła. Przyjmujemy do wiadomości, że przeprowadzenie weryfikacji 
technicznej nie gwarantuje uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła. Akceptujemy koszt 
wykonania weryfikacji technicznej budynku w wysokości 90 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt 
złotych) oraz zobowiązujemy się do wpłaty w/w kwoty bezpośrednio na rachunek bankowy firmy 
EKOSFERA. Po wykonaniu weryfikacji technicznej kwota nie podlega zwrotowi.  Dane osobowe 
i dane dotyczące obiektu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji 
projektu. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza 
Leżajska. Zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Gminie Miasto Leżajsk zamieszczone są 
na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl w zakładce RODO. 
 
Nr konta bankowego: 

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY  o/Krosno     69  8642  1083  2002  8326  2407  0001  

Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.,  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 48 

Tel.   666 520 905   e-mail:  ekosfera.dotacje2@wp.pl 

Tel.   692 509 109   e-mail:  ekosfera.oze@wp.pl 

 

Podpisane zlecenie wykonania weryfikacji wraz z kopią potwierdzenia wpłaty należy złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Leżajsku  w godzinach 8:00 do 14:30 
 

Termin składania zleceń: od 22 sierpnia do 28 sierpnia 2018 roku  
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