
Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe

1. lnformacje ogólne:

1. Nazwa zgłaszającego

2. NlP zgłasza1ącego

3. Strona internetowa

4. Adres e-mail

5. Tel kontaktowy

^ 
Nazwa producenta
(jeize|i zgłasza)ący nle jest producentem)

2. Specyfikacja techniczna:

1' Nazwa urządzenia grzewczego

2' Rodzaj urządzenia grzewczego

3. Moc znamionowa [kW]

, Rodzaj i parametry jakościowe paliw
" dopuszczanych do stosowania

PotwierdZenie prZeZ stosoWną jednoStkę
5' akredytowaną spełnienia Wymagań RoZp'

Komisji (UE) 201511189 lub 201 5/1 1 85

6. Automatyczny podajnlk paliwa

7. Zgazowanie paliwa

o Ruszt awaryjny. ruszt wodny lub
mozIiwośc zamontowania rusztu

3' Załączniki'.

LUMO Technika Grzewcza

7772808421

www.lumo.com.pl

sprzedaz@lumo.com.pl; lumo@lumo.com.pl;

61 8136s25

Bio Max PLUS

KocloŁ

70 I 100

Pelet drzewny;
Zawańość wilgoci Ś 12o/o;

Zawańość popiołu ś 0,5%
Wańość opałowa >17 MJ/kg

TAK

TAK

NIE

NIE

X *ersja elektroniczna lub skan instrukcji dla instalatorÓW i uzytkownikÓW urządzenia grzewczego,

X sran podpisanego dokumentu potwaerdza1ącego spełnienie Wymagań ekoproJektu,

X sran pełnego sprawozdania zbadan emisji zanieczyszczeń i sezonowej efektywności energetycznej,

l\-7
lAJ jedno zdjęcie Iub grafika przedstawiająca urządzenie grzewcze (w formacie JPEG Iub PNG)'

ośWiadczam' Że.

1) zapoznałem się z regulaminem wpisu na listę niskoemisyjnych kotłÓw i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe i akceptuję W całości jego postanowienia,

2) dane Zawar7e w niniejszym Wniosku są prawdziwe'
3) jestem uprawniony do dysponowania przedstawionymi przeze mnie informacjami i utworami, w szczegÓlności Znakami towarowymi i zdjęCiani, w zakresie

Wmaganym przez regulamin Wpisu na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.
4) zrzekam się Wszelkich roszczeń Wobec Wo}ewÓdztwa Małopolskiego dotyczących jego działań związanych z prowadzeniem listy niskoemisyjnych kotłów

iogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe' W tym umieszczenia lub nieumieszczenia zgłaszanego urządzenia na liśCie.
WyraŻam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przedstawionych przeze mnie informacji i utworÓw, W szczegÓlnoŚCi znaków towarowych i zdjęć' przez
prowadząCego listę' W szczególności na ich utMalanie i zwielokrotnianie technikami Cyfrowymi oraz opublikowanie ich na stronie internetowej

h ttp. //pow iet rze. m a I o po I sk a. pl/ko t ly/
WyraŻam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Marszałka WajewÓdztwa Małopolskiego w Krakowie, ul' Basztowa 22, 31-156 KrakÓW, adres do
korespondencji ul' Racławicka 56' 30-017 Krakow' zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015'2135), danych osobowych
zawartych W niniejszym Wniosku na cele związane z prowadzeniem listy niskoemisyjnych kotłóW i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Jestem śWiadomy, Że
posiadam prawo dastępu da treśCi moich danych oraz ich poprawiania WICEPREZES ZARZĄDU

d/s Techniczno-Produkcyjnych

0 g llAR. 2018

Data, podpis i pieczęc osoby upowaznionej
do przedstawiania informacji

LUM{} 
"echnlka 

Grzewcza Sp, z o.o.

ul. CiÓvłrla 5l i]' KRosNo'
ó2..05() M()slNA

REGON 63łł(;32ti l9 NlP -l17-28-08-42,

tęl./fax (t]ó I ) 8 | 32-89l . 8 l 3ó-525


