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OŚWIADCZENIE  
Program dofinansowań przez SIME Polska Sp. z o.o. przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej dla nowych odbiorców w roku 2023 

Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku pisania odręcznego pisać drukowanymi literami 

 1. DANE BENEFICJENTA/ÓW 

 

 2. ADRES LOKALIZACJI INWESTYCJI 

 

 3. DOKUMENTACJA ZAKUPU I MONTAŻU KOTŁA  

 
Faktura/rachunek potwierdzająca/y zakup urządzenia (należy podać numer faktury oraz dane wystawcy): 

 

 

Faktura/rachunek potwierdzająca/y wykonanie usługi montażu urządzenia (należy podać numer faktury oraz dane wystawcy): 

 

 

Faktura/rachunek potwierdzająca/y trwałe pozbawienie funkcjonalności grzewczej urządzeń na paliwo stałe służących do celów ogrzewania lub przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, które podlegały wymianie (należy podać numer faktury oraz dane wystawcy): 

 
 

 

 4. POZOSTAŁA DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ INWESTYCJI 
 

Trwały nośnik elektroniczny zawierający dokumentację zdjęciową zrealizowanej Inwestycji / w uzgodnieniu z Organizatorem dokumentacja zdjęciowa została 
przesłana drogą elektroniczną 

 
Dokument potwierdzający klasę efektywności energetycznej urządzenia 

 
Zgłoszenie właściciela obiektu o gotowości do napełnienia gazem ziemnym 

 

5. OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, że: 
a) jestem odbiorcą końcowym/jesteśmy odbiorcami końcowymi w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tj. 

odbiorcom dokonującym zakupu paliw lub energii na własny użytek; 
b) przystępuję/przystępujemy do „Programu dofinansowania przez SIME Polska Sp. z o.o. przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

dla nowych odbiorców w 2023 roku” (zwanego dalej „Programem”), którego organizatorem jest SIME Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew 
tel. +48 22 10 25 300, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 
016439396 kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony (zwana dalej „Organizatorem”), na warunkach określonych w Regulaminie Programu; 

c) otrzymałem/otrzymaliśmy Regulamin Programu, zapoznałem się z jego treścią i akceptuję treść Regulaminu Programu; 
d) zrealizowałem/zrealizowaliśmy we wskazanej wyżej lokalizacji Inwestycję służącą poprawie efektywności energetycznej, obejmujące: 

− trwałe pozbawienie funkcjonalności grzewczej dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, 
− wymianę standardowego indywidualnego źródła ciepła na paliwo stałe, którego wartości średniej rocznej sprawności została określona w 

przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) 
w postaci (należy podać rodzaj urządzenia, które podlegało wymianie)                                                                                                                                                                 ______ 

 

Adres: 

Ulica  Miejscowość Nr domu Kod pocztowy 

Nr telefonu E-mail 

PESEL 

Imię i Nazwisko 

 
Miejscowość Nr domu Kod pocztowy Ulica  
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na fabrycznie nowe indywidualne źródło ciepła, tj. kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym o klasie efektywności energetycznej (należy 
podać klasę efektywności energetycznej nowego urządzenia)                           ; 

e) Inwestycja została przeprowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowalne; 

f) budynek, w którym została przeprowadzona Inwestycja został wybudowany w roku                            ; 
g) zawarłem/zawarliśmy umowę kompleksową na dostawy paliwa gazowego z SIME Polska Sp. z o.o. oraz rozpocząłem/rozpoczęliśmy odbiór paliwa 

gazowego; 
h) w związku z realizacją Inwestycji wnoszę/wnosimy o przyznanie bezzwrotnego Dofinansowania na zasadach i w wysokości wynikającej Regulaminu 

Programu; 
i) zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych określoną w §8 Regulaminu Programu oraz w Zgłoszeniu; 
j) zapoznałem się w procedurą weryfikacji oświadczenia wskazaną w Regulaminie i obowiązkami związanymi z zawarciem Umowy o Dofinansowanie; 
k) Informację zwrotną o wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie Dofinansowania chcę/chcemy otrzymać:  

Poprzez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany powyżej 

Poprzez przesłanie informacji przez Organizatora na adres zamieszkania Beneficjenta/Beneficjentów wskazany powyżej  

Poprzez przesłanie informacji przez Organizatora na następujący adres do korespondencji: 

 
 

 

6. DANE DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA 
Nazwa banku: 

 

Nr rachunku bankowego Beneficjenta: 

 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis Beneficjenta/ów 
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