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Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych
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c SFERZE

kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe

1. Informacje ogólne:
1.

Nazwa zgłaszającego

2.

NIP zgłaszającego

3.

Strona internetowa

4.

Adres e-mail

5.

Tel. kontaktowy

6.

Nazwa producenta
(jeżeli zgłaszający nie jest producentem)

P.W. BUDMET

Dariusz

Nocoń, Adam Nocoń

654-000-67-88
budmetnocon.pl
budmet@budmetnocon.pl
(032) 265-17-02

.

2. Specyfikacja techniczna:
1.

Nazwa urządzenia grzewczego

FOREST

2.

Rodzaj urządzenia

KOCIOŁ

3.

Moc znamionowa

4.

grzewczego
[kW]

15 kW, 25 kW, 50 kW

Rodzaj i parametry jakościowe
dopuszczanych do stosowania

paliw

•
•
•
•
•

Wilgotność:s 12 %;
Średnica: 6 mm., 8 mm;
Zawartość popiołu :S 0,5 %;
Wartość opałowa <?: 17 MJ/kg
Wvtrzvmałość mechaniczna <?: 98%

5.

Potwierdzenie przez stosowną jednostkę
akredytowaną spełnienia wymagań Rozp.
Komisji (UE) 2015/1189 lub 2015/1185

TAK

6.

Automatyczny

TAK

7.

Zgazowanie

paliwa

NIE

8.

Ruszt awaryjny, ruszt wodny lub
możliwość zamontowania rusztu

NIE

podajnik paliwa

3. Załączniki:
~

wersja elektroniczna

lub skan instrukcji dla instalatorów

~

skan podpisanego

~

skan pełnego sprawozdania

~

jedno zdjęcie lub grafika przedstawiająca

dokumentu

potwierdzającego

i użytkowników

spełnienie wymagań

z badań emisji zanieczyszczeń
urządzenie

urządzenia

grzewczego,

ekoprojektu,

i sezonowej

efektywności

energetycznej,

grzewcze (w formacie JPEG lub PNG).

Oświadczam, te:
1)
zapoznałem się z regulaminem wpisu na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe i akceptuję w całości jego postanowienia,
2)
dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe,
3) jestem uprawniony do dysponowania przedstawionymi przeze mnie informacjami i utworami, w szczególności znakami towarowymi i zdjęciami, w zakresie
wymaganym przez regulamin wpisu na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.
4)
zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Województwa Małopolskiego dotyczących jego działań związanych z prowadzeniem listy niskoemisyjnych kotłów
i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, w tym umieszczenia lub nieumieszczenia zgłaszanego urządzenia na liście.
Wyratam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przedstawionych przeze mnie informacji i utworów, w szczególności znaków towarowych i zdjęć, przez
prowadzącego listę, w szczególności na ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami cyfrowymi oraz opublikowanie. ich na stronie internetowej
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
Wyratam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do
korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Oz.U.2015.2135), danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku na cele związane z prowadzeniem listy niskoemisyjnycb, "'otłówMgrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Jestem świadomy, te
posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
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Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
rtl/~Q..", 41-250 Czeladź, ul. Staszica 171
'/'I/.. L...::.t....Iel. 32/265-17-02, Tel./Fax 32/265-87-12

tJ___~~:~?_~:Q9~:?2:~8

__
~ego_~~2~~~~~3

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do przedstawiania informacji

