
Załącznik 1 do Regulaminu 

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II

Data wpływu 

(wypełnia Urząd)

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Imię, nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Adres budynku objętego wnioskiem

Tytuł prawny 

(zaznaczyć „X”)

Własność  współwłasność użytkowanie
wieczyste

Nr działki

Numer księgi wieczystej 

(w formacie GL1W/00000000/0)

Pozostali współwłaściciele: 1.  
2.  
3.  

(…)

Wnioskuję o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II, 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.

(zaznaczyć „X”) 

Oświadczam, że: *(zaznaczyć „X”)

❏  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. 

Źródło ciepła podlegające wymianie:

❏ kocioł/piec  na paliwo stałe  klasy 3 zgodnie  z  normą PN-EN 303-5:2012 lub urządzenie

bezklasowe,

❏ kocioł/piec na paliwo stałe klasy 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

❏ 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 uzyskał pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.

❏ Budynek objęty wnioskiem spełnia minimalny standard efektywności energetycznej – został

poddany termomodernizacji po 15 grudnia 2002 r.

❏ Budynek objęty wnioskiem nie spełnia minimalnego standardu efektywności energetycznej -

zostanie poddany termomodernizacji do podpisania umowy powierzenia grantu.

❏ 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 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”  –  etap  II  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 starego źródła ciepła.

* zakreślić właściwe

…………………………………………………….….

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy

Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:

Wyjaśnienie

Załączniki wypisane pogrubioną czcionką są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców

1. upoważnienia  do  reprezentowania  przez  pozostałych  współwłaścicieli  lub  użytkowników
wieczystych (jeżeli dotyczy),

2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3. kserokopia Karty Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy),
4. kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),
5. zdjęcie  likwidowanego  źródła  ciepła  z  widoczną  i  czytelną  tabliczką  znamionową

lub inny równoważny dokument potwierdzający klasę kotła kotła/pieca, a w przypadku
dokonanej  wymiany  dowód  zezłomowania/likwidacji/utylizacji  starego  źródła  ciepła
wraz z oświadczeniem dot. rodzaju kotła/pieca,

6. dokumentacja zdjęciowa budynku z różnych stron (3-5 zdjęć),
7. ankieta techniczna zgodna z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu,
8. zaświadczenie  dot.  możliwości/braku  możliwości  przyłączenia  budynku  do  sieci

ciepłowniczej  wydane  przez  PGNiG  TERMIKA  Energetyka  Przemysłowa  SA
ul. Rybnicka  6c,  44-335  Jastrzębie-Zdrój,  (w  celu  otrzymania  zaświadczenia  należy
wypełnić  stosowny  druk  dostępny  na  stronie  internetowej  https://www.ptep.pl/dla-
klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania i  przesłać  go drogą
elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

mailto:bok@termika.pgnig.pl
https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania
https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania


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” –

etap II.

……………………………………………

data i czytelny podpis właściciela /współwłaściciela /

użytkownika wieczystego nieruchomości


