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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

……………………………………         

…………………………………… 

nr wniosku/znak sprawy (nadany przez Grantodawce) 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU 
 

W ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów 

grzewczych i odnawialne źródła energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 

„Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs 

horyzontalny OSI” typ 3.3 e  
 

UWAGA 

 
Przed wypełnieniem wniosku należy bezwzględnie zapoznać się z zapisami ujętymi w Dokumentacji 

naboru: Ogłoszeniem, Kryteriami wyboru, Załącznikami do Ogłoszenia, Zasadami rozliczania grantu etc.  

 

Proszę szczególnie zwrócić uwagę na KRYTERIA DOSTĘPOWE, których niespełnienie skutkuje 

odrzuceniem wniosku. 
 
Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony, gdyż stanowi on 

podstawę przyznania dofinansowania, a następnie integralną część umowy. 

 

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Dokument należy wypełnić elektronicznie i wydrukować lub 

wypełnić długopisem w sposób czytelny wpisując treść w każdym do tego wyznaczonym punkcie 

wniosku. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.  
 

Nie należy zmieniać formatu wniosku (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn). W 

przypadku zbyt małej liczby wierszy lub miejsca na opis w poszczególnych podpunktach wniosku można 

dodać dodatkowe pozycje lub rozszerzyć tabele.  

 

O ile w poszczególnych częściach wniosku nie określono inaczej, wniosek należy wypełnić w kwotach 

brutto, jeżeli dany Grantobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT. Natomiast w przypadku, gdy 

Grantobiorca ubiegający się o przyznanie pomocy jest / będzie płatnikiem podatku VAT, wniosek należy 

wypełnić w kwotach netto. 

 

Wymagane jest, aby każda osoba fizyczna pojawiająca się we wniosku i załącznikach zapoznała się 

i złożyła jako załącznik do wniosku podpisany zał. nr 3 do Ogłoszenia „ Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych”. 
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I. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY 

 

1.  
Nazwisko 
/Nazwa1 

 

2.  Imię  

3.  

Osoba 
upoważniona 
do składania 
wniosku2 

 

4.  Numer NIP3  

5.  Numer Regon4  

6.  

 
 
Adres siedziby/ 
zamieszkania 
 
 

A. Gmina  

B. Miejscowość  

C. Poczta  

D. Kod pocztowy  

E. Ulica  

F. Numer budynku  

G. Numer lokalu  

7.  
Numer 
telefonu5 

 

8.  Adres e-mail6  

9.  

Adres do 
korespondencji 
(jeśli inny niż 
zamieszkania/ 
siedziby) 

A. Gmina  

B. Miejscowość  

C. Poczta  

D. Kod pocztowy  

E. Ulica  

F. Numer budynku  

G. Numer lokalu  

10.  Forma prawna 

 
 Osoba fizyczna 

 Spółdzielnia mieszkaniowa 

 Wspólnota mieszkaniowa 

 Towarzystwo budownictwa społecznego 

 Inna, jaka? ………………………………. 

 

 

 

 
1 Proszę wpisać nazwę w przypadku innych Wnioskodawców niż osoba fizyczna. 
2 Jeśli inna niż wpisana w pkt. I.1 i I.2. 
3 Nie dotyczy osób fizycznych 
4 Nie dotyczy osób fizycznych 
5 Obowiązkowo proszę podać nr kontaktowy. 
6 Obowiązkowo proszę podać adres e-mail jeśli Wnioskodawca posiada. 
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II. NAZWA I MIEJSCE REALIZACJI GRANTU 

 

1.  Tytuł zadania7 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
np. Wymiana aktualnego źródła ciepła na podłączenie do sieci w budynku przy ul. 
Głównej 10 w ….. (miejscowość). lub Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na 
nowe w budynku/ mieszkaniu przy ul. … w … 

2.  Lokalizacja8 

A. Gmina  

B. Miejscowość  

C. Poczta  

D. Kod pocztowy  

E. Ulica  

F. Numer budynku  

G. Numer lokalu  

H. Nr działki/obręb  

3.  

Tytuł prawny 
Wnioskodawcy 
do 
nieruchomości 

 

 własność 

 współwłasność 

 najem 

 inny, jaki? ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Tytuł projektu powinien stanowić krótką, jednoznaczną nazwę tak, aby w sposób jasny identyfikował projekt,  
a jednocześnie nie powielał tytułu innych projektów realizowanych przez Beneficjenta lub przez inne podmioty. 
8 W przypadku więcej niż jednej lokalizacji proszę rozszerzyć tabele o dodatkową lokalizację nadając numer 
porządkowy Lokalizacja 1, Lokalizacja 2 itd. W takiej sytuacji należy także powielić pkt. 3. Należy pamiętać, że w 
przypadku więcej niż jednej lokalizacji, konieczne jest sporządzenie audyty uproszczonego dla każdej z nich.  
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III. ZAKRES GRANTU 

 

1. 1

. 

Planowana data 

realizacji 

przedsięwzięcia 

Planowany finansowy 

termin rozpoczęcia9 
 
(dzień – miesiąc -rok) 

Planowany rzeczowy 
termin rozpoczęcia10 (dzień – miesiąc -rok) 

Planowany termin 
zakończenia11 

 
(dzień – miesiąc -rok) 

2.  

Zadanie polega 

na: 
(dopuszczalne 

wybranie więcej niż 

jednej odpowiedzi) 

 

Wymianie dotychczasowego wysokoemisyjnego źródła ciepła 

na: 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej, 

 źródło ciepła oparte o OZE (np. pompa ciepła), 

 kocioł/ miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający 

biomasę (pelet) lub paliwa gazowe12 

 źródło zasilane energią elektryczną do bezpośredniego 

ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. 

kable lub maty grzejne, elektryczne kotły CO), i z założenia 

zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacja 

fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub 

instalacją fotowoltaiczna już istniejącą13 

 inny, jaki? 

……………………………………………………………………………….. 

 

3.  

Podłączenie do 
sieci 
ciepłowniczej/ 
chłodniczej 

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej: 

 jest możliwe 

 nie jest możliwe 

Z przyczyn: 

 technicznych 

 ekonomicznych 

 innych, jakich? ……………………. 

 

 
9 Data poniesienia pierwszego kosztu w ramach projektu (w tym koszt audytu). 
10 Data poniesienia pierwszego kosztu w ramach projektu na zakup środków trwałych i innych wydatków (nie 
obejmuję audytu). 
11 Przewidywany termin ostatecznego odbioru lub termin ostatniej płatności w ramach projektu, nie później 
jednak niż 30.09.2021r.  
12 Uwaga! Nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; 
wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe. 
13 Uwag! Nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z 
sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich). 
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Uzasadnienie14: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4.  

Cel realizacji 

przedsięwzięcia 
(dopuszczalne 

dobranie więcej niż 

jednej odpowiedzi) 

 

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła poprzez: 

(zaznacz właściwe)  

  podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej 

  instalację źródeł ciepła opartych o OZE 

  instalację kotłów spalających biomasę (pelet) 

  instalację kotłów spalających paliwa gazowe 

  inny sposób? Jaki? …………………………………. 

 

5.  
Budynek 
historyczny15 

Czy miejsce realizacji grantu to budynek historyczny? 

 

 TAK 

 NIE (proszę przejść do pkt.6)  

 

Jeśli TAK, to czy w budynku/ach / mieszkaniu/ach 
przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności 
energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z elementów 
(proszę zaznaczyć, jeśli dotyczy): 
 

 wymiana w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem 
projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na 
okna o lepszej charakterystyce  tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 
[W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem 
charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, 
protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy 
posłużyć się uproszczoną metodą szacowania: Rok 

 
14 W przypadku wskazania na brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej z przyczyn technicznych lub 
ekonomicznie nieuzasadnione, należy podać uzasadnienie potwierdzające zadeklarowany stan rzeczy. 
Uzasadnienie należy oprzeć na danych z uproszczonego audytu i/ lub gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, 
ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu np. korespondencji z właściwym 
miejscowo zakładem ciepłowniczym. Podanie uzasadnienia jest obowiązkowe. 
15 Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków 
lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków. 
Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest 
budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub  gminnej 
ewidencji zabytków. Aktualny link do rejestru zabytków / wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589 

https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589
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wymiany/produkcji okna po/w 1995r Uk(max) nie gorsze niż 2,2 
[W/(m2*K)] 
 

 ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna 

mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub 

równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub 

pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, 

stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych 

kondygnacjach, 

 

 zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. 

 

6.  

Maksymalne 
progi wskaźnika 
energii 
pierwotnej EP 
H+W16 

 
Proszę uzupełnić zdanie: 
Zgodnie z przeprowadzonym audytem wartość współczynnika EP 

[kWh/(m2 * rok)], który określa roczne obliczeniowe 

zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do 

ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej 

wody użytkowej, przed realizacją projektu wynosi..................... 

kWh/(m2*rok)17 

 

7.  
Zgodność z 
RPO18 

A. projekt realizowany jest w domu/ach 
jednorodzinnych i/lub wielorodzinnym/ch 
budynku/ach mieszkalnym/ch 

 TAK 

 NIE 

B. w budynku/ach / mieszkaniu/ach wymianie 
podlega dotychczasowe wysokoemisyjne 
źródło ciepła; 

 TAK 

 NIE 

C. wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła 
w zadaniu prowadzi do redukcji emisji CO2 
(co najmniej o 30% w przypadku zamiany 
paliwa)– nie dotyczy sieci ciepłowniczej; 

 TAK 

 NIE 

NIE DOTYCZY 

 

D. wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła 
w zadaniu prowadzi do redukcji emisji 
pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5– nie 
dotyczy sieci ciepłowniczej; 

 TAK 

 NIE 

NIE DOTYCZY 

 

 
16 UWAGA! W sytuacji, gdy wartość współczynnika jest wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok) projekt nie spełnia 
kryterium dostępowego nr 9, a to skutkuje odrzuceniem wniosku. W przypadku budynków historycznych 
warunek powyższy może nie zostać spełniony, jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne 
inwestycje na rzecz efektywności energetycznej opisane w kryterium nr 9.  
17 Zgodnie z dokumentami przedłożonymi wraz z wnioskiem tj. świadectwo charakterystyki energetycznej / 
audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny. 
18 UWAGA! W celu spełnienia kryterium dostępowego nr 10 projekt musi być zgodny z RPO w zakresie pkt. od A 
do F, w sytuacji niespełnienia kryterium dostępowego nr 10 następuję odrzucenie wniosku.  
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E. w budynku/ach / mieszkaniu/ach istnieje 
lub przewidziano19 instalację systemu 
zarządzania energią 

 TAK 

 NIE 

F. moc instalacji do produkcji energii 
elektrycznej z OZE obliczona została tak aby 
zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku/ów 
/ mieszkania/ń, w którym wymianie 
podlega źródło ciepła 

 TAK 

 NIE 

NIE DOTYCZY 

 

 

 

IV. KRYTERIA PUNKTOWE 

 

1.  Elementy 

termomoderni

zacyjne20 

W budynku/ach / mieszkaniu/ach będących przedmiotem projektu 
przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności 
energetycznej obejmujące: 
(proszę zaznaczyć, jeśli dotyczy) 
 

 wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem wniosku 
(w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o 
lepszej charakterystyce  tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] 
 
Dokument potwierdzający: ………………………………………………………21 
lub 
Rok wymiany/produkcji okna: …………………………………………………… 
 

 ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna 
mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub 
równoważne - jeśli wniosek dotyczy całego budynku i/lub 
pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy 
nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach 
 

 ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, 
styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli 
projekt dotyczy całego budynku - wszystkich ścian lub ścian wokół 
pojedynczych mieszkań, jeśli są przedmiotem projektu 
 

 zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła  

 

 żadne z powyższych  

 

 
19 Proszę zaznaczyć przez skreślenie  
20 Informacja niezbędna do oceny w zakresie kryterium rankingującym nr 17, każda przeprowadzana inwestycja 
na rzecz efektywności energetycznej to 1 pkt. w ramach kryterium. Maksymalnie w kryterium nr 17 do zdobycia 
jest 4 pkt.  
21 Np. audyt, świadectwo charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru, 
itp.). Proszę dodać dokument do załączników i wpisać w pozycji „inne” w pkt. 14, jeśli posiadasz.  
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V. EFEKT EKOLOGICZNY 

 

WARTOŚĆ EMISJI 
SUBSTANCJI 

SZKODLIWYCH 

Przed 
realizacją 
inwestycji 

Po 
realizacji 
inwestycji 

Procento
we 
zmniejsze
nie emisji 
[%] 

Dokument i numer str.   
potwierdzający dane.  

wartości emisji CO2      uproszczony audyt 
energetyczny 

 świadectwo charakterystyki 
energetycznej 

 audyt energetyczny  
 
Numer strony: …………. 

wartości emisji pyłów 
PM 10  

    uproszczony audyt 
energetyczny 

 świadectwo charakterystyki 
energetycznej 

 audyt energetyczny  
 
Numer strony: …………. 

wartości emisji pyłów 
PM 2,5  

    uproszczony audyt 
energetyczny 

 świadectwo charakterystyki 
energetycznej 

 audyt energetyczny  
 
Numer strony: …………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

VI.  WSKAŹNIKI  

REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO22 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
miary 

Wartości 
bazowe 

Wartości 
docelowe 

Rok 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej23 

1.  Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych  
 

tony 
równoważnika 
CO2 

   

2.  Roczny spadek emisji PM 10 tony    

3.  Roczny spadek emisji PM 2,5 tony    

PRODUKTU24 
Lp. Wskaźnik Jednostka 

miary 
Wartości 
bazowe 

Wartości 
docelowe 

Rok 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej 

1.  Liczba zmodernizowanych 
źródeł ciepła  

szt.    

2.  Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z 
OZE  

szt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, stanowią wynik 
realizacji projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czynniki. Dostarczają informacji o 
zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Są 
logicznie powiązane ze wskaźnikami produktu. 
23 Rok po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 
24 Wskaźniki produktu- wskaźnik bezpośrednio powiązany z wydatkowanymi środkami ponoszonymi podczas 
realizacji projektu. 
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VII.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BUDYNKU / WYDZIELONYM LOKALU 

MIESZKALNYM 

1.  Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym jest 

zarejestrowana działalność gospodarcza? 

 TAK 

 NIE  

2.  Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym jest 

prowadzona działalność gospodarcza? 

 TAK 

 NIE  

3.  Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym 

udostępniona jest powierzchnia pod działalność 

gospodarczą innym podmiotom? 

 TAK 

 NIE  

4.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w 

w/w nieruchomości, prosimy o informację, jaka 

powierzchnia jest wykorzystywana na prowadzenie 

działalności gospodarczej [m2] ? 

 

 

…………………. [m2 ] 

5.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w 

w/w nieruchomości, prosimy o informację, czy 

zajmowana do tego celu powierzchnia, ogrzewana jest 

innym niezależnym źródłem ciepła? 

 TAK, jakim ? 

………………………………… 

 NIE 

6.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w 

w/w nieruchomości, prosimy o informację, czy zużycie 

energii elektrycznej związane z prowadzoną działalnością 

jest rozliczane na podstawie niezależnej umowy z 

dostawcą i z wykorzystaniem niezależnego urządzenia 

pomiarowo – rozliczeniowego? 

 

 TAK 

 NIE 

7.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  w 

w/w nieruchomości, prosimy o informację, czy 

odprowadzany jest podatek od nieruchomości związany z 

prowadzoną działalnością gosp.? 

 TAK 

 NIE 
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VII. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY  

 

Obowiązkowo proszę wypełnić załącznik nr 5 do wniosku – karta  wydatków.  

 

1. Wydatki w projekcie/źródła finansowania:  

Wydatki ogółem 

(PLN) 

Wydatki 

kwalifikowalne 

(PLN) 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Wkład UE 
(Wnioskowane 

Dofinansowanie) 

Wkład własny 

1 2 3 4 = 1-3 

    

 

 

 

 

 

2. Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT 

 

Proszę wypełnić poniższą tabelę, tylko w sytuacji, gdy Grantobiorcą jest Wspólnotą 

mieszkaniowa / Spółdzielnią mieszkaniową / Towarzystwem budownictwa społecznego/ 

podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, w której 

realizowany jest grant:  

 

BUDŻET PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM KWOT PODATKU VAT 

1. Wydatki kwalifikowane  

1.a. w tym VAT  

2. Wydatki niekwalifikowane   

2.a. w tym VAT – od wydatków 
kwalifikowanych 

 

2.b. w tym VAT – od wydatków 
niekwalifikowanych  
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VIII. OŚWIADCZENIA 

 

 
Lp.   

1.  Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem budynku mieszkalnego / 
wydzielonego lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

 TAK 

 NIE DOTYCZY 

 

2.  Oświadczam, że jestem współwłaścicielem budynku mieszkalnego / wydzielonego 
lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

3.  Oświadczam, że jestem najemcą budynku mieszkalnego / wydzielonego lokalu 
mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

4.  Oświadczam, że uzyskałem(am) / uzyskaliśmy* zgodę właściciela na realizację 
przedsięwzięcia obejmującego cały budynek/ wydzielony lokal mieszkalny ( w 
przypadku, gdy Grantobiorcą jest Najemcą) 
*niepotrzebne skreślić 

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

5.  Oświadczam, że uzyskałem(am) / uzyskaliśmy* zgody współwłaścicieli/pozostałych 
współwłaścicieli* na realizację przedsięwzięcia obejmującego cały budynek/ 
wydzielony lokal mieszkalny. 
(w przypadku, gdy budynek/ wydzielony lokal mieszkalny jest we współwłasności 
kilku osób). 
*niepotrzebne skreślić 

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

6.  Oświadczam, że nowe Urządzenia grzewcze, na które przeznaczony będzie grant, 
będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem 
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 
określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły 
wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa 
(nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani 
elementów umożliwiających jego zamontowanie.  
 

 TAK 

 

7.  Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż wymiana źródła ciepła może wiązać się ze 
wzrostem kosztów ogrzewania. Wyrażam zgodę na ewentualny wzrost kosztów 
ogrzewania i jednocześnie oświadczam, że wzrost ten nie będzie stanowił 
obciążenia skutkującego zagrożeniem dla trwałości przedsięwzięcia. 
 

 TAK 

 

8.  Deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz 
kosztów niekwalifikowanych instalacji objętej projektem. 
 

 TAK 

 

9.  Oświadczam, że wytworzona energia z instalacji będzie zużywana na potrzeby 
własne.  

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

10.  Oświadczam, że zaplanowana instalacja nie przekroczy rozmiaru (zdolności 
wytwórczej instalacji) realnego zapotrzebowania na energię. 
 

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

11.  Oświadczam, iż nie posiadam jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach 
lokalnych na rzecz gminy, w której zamontowana zostanie instalacja objęta 
projektem. 

 TAK 
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12.  Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.  
 

 TAK 

 

13.  Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

 TAK 

 

14.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności zapisów art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 
869 ze zm.) i/lub art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.) i/lub art. 9 
ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 628 ze zm.) 

 TAK 

 

15.  Oświadczam, że zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z 
realizacją Projektu grantowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.) z zastrzeżeniem, że przechowam dokumenty 
dotyczące udzielonej pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia otrzymania 
pomocy. 

 TAK 

 

16.  Oświadczam, że wydatki w ramach grantu poniesione będą w sposób oszczędny, 
tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający 
wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
 

 TAK 

 

17.  Oświadczam, że nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej 
niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku tego 
samego zakresu przedsięwzięcia dwa razy ze środków publicznych (europejskich 
lub krajowych). 

 TAK 

 

18.  Oświadczam, że będę utrzymywać działającą instalację w okresie Trwałości 
projektu (co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy). 
 

 TAK 

 

19.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz 
wizerunku w celach związanych z Projektem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz 922 z późn. zm.) oraz ich 
wykorzystywanie i przekazywanie firmie zarządzającej projektem w celach 
związanych z realizacją projektu. 
 

 TAK 

 

20.  Oświadczam, że w nieruchomości objętej projektem nie prowadzę działalności 
gospodarczej i nie udostępniam powierzchni tej nieruchomości innym podmiotom 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

 TAK 

 NIE  
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21.  Oświadczam, że dopełnię przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa (m.in. zgodności z przepisami 
Prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie). 
 

 TAK 

 

22.  Oświadczam, że w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji 
projektu złożę stosowny wniosek o wprowadzenie zmian, przedstawiając ich zakres 
i uzasadnienie 

 TAK 

 

23.  
Oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim. 

 TAK 

 NIE  

Oświadczam, że posiadam rozdzielność majątkową. 
 

 TAK 

 NIE 

NIE DOTYCZY 

24.  W przypadku, gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, należy 
wskazać spośród nich jedną osobę, która będzie występować we wszystkich 
dokumentach projektowych (tj. dokumenty rozliczeniowe, dokumenty związane z 
procedurą wyboru Wykonawcy). 
 
………………………………………………………………..…… 
imię i nazwisko 

 TAK 

NIE DOTYCZY 

 

 

 

 

Wszelkie informacje podane w niniejszym wniosku, złożone oświadczenia oraz dokumenty 

przedłożone jako załączniki są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia 

wniosku. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

         

 ………………………………………………. 
(data i podpis Wnioskodawcy)  
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IX. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 

Do wniosku należy dołączyć (kserokopie – oryginały do wglądu): 

 

Lp. Załącznik  TAK/NIE Ilość (szt.) 

1.  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania 
nieruchomością – załącznik nr 1 do niniejszego wniosku 
lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy 
wspólnot mieszkaniowych).25 
 

 TAK 

 NIE 

 

2.  W przypadku nieruchomości będących przedmiotem 
współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością -
oświadczenie właściciela/ współwłaściciela/ 
współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację 
przedsięwzięcia - załącznik nr 2 do wniosku (wzór) 
 

 TAK 

 NIE 

 

3.  Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy 
o powierzenie grantu26 - załącznik nr 3 do wniosku (wzór) 
 

 TAK 

 NIE 

 

4.  Pełnomocnictwo do reprezentowania 
właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu 
prawnego do nieruchomości – załącznik nr 4 do wniosku 
(wzór). 
 

 TAK 

 NIE 

 

5.  Karta wydatków – załącznik nr 5 do wniosku.   TAK 

 NIE 
 

 

6.  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis- załącznik nr 6 do wniosku. 

 TAK 

 NIE 
 

 

7.  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się 
o pomoc inną niż de minimis - załącznik nr 7 do wniosku. 

 TAK 

 NIE 
 

 

8.  Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku 
VAT - załącznik nr 8 do wniosku (wzór). 

 TAK 

 

 

9.  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych/ wspólnot 
mieszkaniowych/TBS – uchwałę wyrażającą zgodę 
właścicieli na zmianę systemu grzewczego. 

 TAK 

 NIE 

 

 
25 Załącznik wypełnia każdy właściciel/ współwłaściciel nieruchomości.  
26 Załącznik wymagany w przypadku wspólnoty majątkowej.  
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10.  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych/ wspólnot 
mieszkaniowych/ TBS – uchwałę o wyborze zarządu 
wspólnoty/ spółdzielni mieszkaniowej/ TBS.  
 

 TAK 

 NIE 

 

11.  Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę– 
jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
oraz innych opinii, uzgodnień wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa. 
 

 TAK 

 NIE 

 

12.  Uproszczony audyt energetyczny – według wzoru ( zał. 
nr 9 do Wniosku)/ świadectwo charakterystyki 
energetycznej / audyt energetyczny/. 
 

 TAK 

 NIE 

 

13.  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub 
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis), jaką 
Grantobiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych,  
lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de 
minimis - oświadczenie  o nieotrzymaniu pomocy de 
minimis w tym okresie; 

 TAK 

 NIE 

 

14.  Inne, jakie? 
 

……………………………………………………………………………………… 

 TAK 

 NIE 

 

SUMA:  
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X POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE O BUDYNKU / WYDZIELONYM LOKALU MIESZLANYM  

I PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU. 

NIE 

 TAK 

Jeśli tak, proszę opisać: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z zawarciem Umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji 

kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą Klauzulą 

informacyjną. 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………… z siedzibą w ……………….., 

…………….., kod pocztowy ……………., adres e-mail: ………………, telefon: ……………., reprezentowana 

przez ………………………..;  

2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie, to adres korespondencyjny:                    

………………, ……………………….., adres e-mail: ………………………..; 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

b) i lit. e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji złożonego wniosku. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji; 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy; 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 


