Załącznik 1 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”
Data wpływu
(wypełnia Urząd)
Numer wniosku:

Wnioskodawca:
Imię, nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Adres e-mail
Adres budynku objętego wnioskiem
Tytuł prawny (właściwe podkreślić)

Własność/ współwłasność/ użytkowanie wieczyste

Numer księgi wieczystej dla
nieruchomości objętej wnioskiem
Pozostali współwłaściciele:

1.
2.
3.
(…)

Wnioskuję o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego”, planowanym do realizacji przez miasto Wodzisław Śląski w ramach
działania 4.6 RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.6.1 – Czyste powietrze – konkurs i deklaruję montaż
jednej z poniższych instalacji:
węzła cieplnego
kotła na pelet
kotła gazowego kondensacyjnego
powietrznej pompy ciepła do c.o.
(proszę zaznaczyć „X” we właściwym polu)

Oświadczam, że: *(proszę zaznaczyć „X” we właściwym polu)

• Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę dużej
rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2020
r. poz. 1348 z późn. zm.).

• W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821
z późn. zm.).

• W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani nie jest prowadzona działalność
gospodarcza lub rolnicza.

• W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza,
natomiast działalność ta nie jest prowadzona w tym budynku.

Budynek objęty wnioskiem do celów ogrzewania posiada na moment złożenia wniosku o przyznanie
grantu:

• kocioł/piec na paliwo stałe z datą produkcji od 2007 do 2012, bez certyfikatu klasy 3 zgodnego
z normą PN-EN 303-5:2012,

• kocioł/piec na paliwo stałe z datą produkcji od 2013 do 31 sierpnia 2017 bez certyfikatu klasy
3 zgodnego z normą PN-EN 303-5:2012,

• kocioł/piec na paliwo stałe klasy 3 posiadający certyfikat PN-EN 303-5:2012
• kocioł na paliwo stałe z datą produkcji ……………. r.

• W budynku objętym projektem zamontowano co najmniej jedno Odnawialne Źródło Energii
(np. instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, pompę ciepła do celów c.w.u.).

• W budynku objętym projektem nie zamontowano żadnego Odnawialnego Źródła Energii.

• Budynek objęty wnioskiem został poddany pełnej termomodernizacji (rozumianej jako
termoizolacja ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie
dachu/stropodachu/ podłóg na gruncie/ fundamentów)

• Budynek objęty wnioskiem został poddany niepełnej termomodernizacji (wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie dachu/stropodachu lub podłóg na gruncie
lub fundamentów)

• Budynek objęty wnioskiem nie został poddany termomodernizacji, ale zostanie
stermomodernizowany przed podpisaniem umowy powierzenia grantu, w celu spełnienia przez
budynek wymogu minimalnego standardu energetycznego.

• Wnioskodawca mieszka i jest zameldowany pod tym samym adresem, pod którym ma być
wykonana wymiana/modernizacja objęta wnioskiem

• Wnioskodawca nie mieszka/ nie jest zameldowany pod tym samym adresem, pod którym ma
być wykonana wymiana/modernizacja objęta wnioskiem
Budynek objęty wnioskiem spełnia wymóg minimalnego standardu efektywności energetycznej, tj:

• pierwszy wpis w dzienniku budowy został dokonany nie wcześniej niż 01.01.2009 r.,
lub

• nie wcześniej niż 01.01.2011 r. w budynku wykonano termomodernizację rozumianą jako
modernizację/ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku
wraz z: wykonaniem w pomieszczeniach mieszkalnych docieplenia stropów, lub docieplenia
podłóg na gruncie lub docieplenia fundamentów, lub docieplenia stropodachu lub dachu,

• Budynek objęty wnioskiem nie spełnia wymogu minimalnego standardu efektywności
energetycznej – oświadczam, że do czasu podpisania umowy powierzenia grantu wykonam
niezbędne działania termomodernizacyjne w celu spełnienia przez budynek objęty Projektem
wymogu minimalnego standardu energetycznego.

• Budynek ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej.
• Budynek ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, jednak podłączenie nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

• Budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Ponadto, oświadczam, iż:
⚫ Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej
projektem.

⚫ Będę utrzymywać działającą instalację dofinansowaną ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 począwszy
od momentu jej zamontowania aż do zakończenia okresu trwałości projektu.
⚫ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku
w celach związanych z niniejszym Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz ich wykorzystywanie
i przekazywanie firmie przygotowującej dokumentację aplikacyjną w celach związanych
z realizacją projektu.
⚫ Zobowiązuję się do wniesienia wkładu własnego, tj. pokrycia kosztów kwalifikowalnych
przekraczających wysokość grantu oraz całości kosztów niekwalifikowalnych.
⚫ Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji „Wymiana źródeł ciepła
w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” oraz wszystkimi jego
załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań
wynikających z Regulaminu obejmujących m.in.:
 brak jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz miasta
Wodzisław Śląski.
 konieczność likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

…………………………………………………….….
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy
Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:
1. Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego
tytułu prawnego do nieruchomości (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Kserokopia karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348 z późn. zm.) lub zdjęcie/printscreen aplikacji (jeśli dotyczy)
4. Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeśli dotyczy)
5. Zdjęcie obecnego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub inny
równoważny dokument potwierdzający rok produkcji obecnego kotła/pieca
6. Dokumentacja zdjęciowa budynku z różnych stron (3-5 zdjęć)
7. Dokument potwierdzający spełnianie przez budynek wymogu minimalnego standardu
efektywności energetycznej (kopia pierwszych stron dziennika budowy - jeśli dotyczy)
8. Ankieta techniczna (wg wzoru w Załączniku nr 5 do Regulaminu)
9. Zaświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

WZÓR

Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/współużytkowników
wieczystych nieruchomości objętej wnioskiem

Ja,

niżej

podpisany/-a

……….……………............................................

zamieszkały/a

w ………………….…………………………… przy ul………………………………………………..
legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ........................................................ upoważniam Pana/Panią
……………………………………………………………………...

zamieszkałego/-łą

w ……………………..………………… przy ul……………………………………………………..
legitymującą się dowodem osobistym nr:....................................................................... do złożenia
wniosku o przyznanie grantu i do reprezentowania mnie w całym procesie realizacji Projektu „Wymiana
źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.

……………………………………………
data i czytelny podpis właściciela /współwłaściciela /
użytkownika wieczystego nieruchomości

