
 

Załącznik 1  
 

Numer ewidencyjny wniosku: ………………. 

 

Data wpływu: …………………………………. 

       (wypełnia Urząd) 

………………………………………………. 

                                                                        Miejscowość i data   

 

   

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu 

 „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na 

terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości) 

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

zamieszkały/a pod 

adresem:...……………………………………..…….......………………………………….… 

tel.:….............………..…..……………………… e-mail: …………………………………...…………………… 

wnioskuję o przyznanie grantu w ramach projektu pn.: „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń 

grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

planowanego do realizacji przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego w ramach działania 4.3 RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.4 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 

konkurs. 

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości* położonej na terenie [nazwa miejscowości] 

..................................................................... przy ulicy ………………………………………………………… 

i mam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiając zarówno instalację jak  

i eksploatację zadeklarowanej poniżej instalacji źródła ciepła w okresie Trwałości Projektu. 

Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie  

i montażem**: 

□ kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 10 kW do 25 kW wraz z instalacją fotowoltaiczną   

o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 

kW 

□ kotła na pelet o mocy grzewczej od 10kW do 17 kW (włącznie) wraz z instalacją fotowoltaiczną   

o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 

kW, 



 

□ kotła na pelet o mocy grzewczej powyżej 17 kW do 25 kW wraz z instalacją fotowoltaiczną  

o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 

kW, 

□ węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku (zgodnie  

z przeprowadzonym audytem energetycznym) wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 

3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp 

□ kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25kW 

□ kotła na pelet o mocy grzewczej od 10 kW do 17 kW (włącznie) 

□ kotła na pelet o mocy grzewczej powyżej 17 kW do 25 kW 

□ węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku (zgodnie  

z przeprowadzonym audytem energetycznym) 

 

Planowany rok montażu (wybrać wyłącznie jedną datę): 

□ rok 2019      □ rok 2020      □ rok 2021            

 

Oświadczam, że: 

 

❏ Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę dużej 

rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 r.  

poz. 1832 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

r. poz. 697 z późn. zm.). 

 

Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społeczno–ekonomicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest 

dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu): 

1) Dla gospodarstw domowych posiadających – kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 poz. 1832 z późn. zm.).     

2) Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi rodzina zastępcza – postanowienie sądu  

o ustanowieniu rodziny zastępczej. 

 

❏ W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza. 

❏ W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza lub 

rolnicza. 

 



 

❏ Wnioskodawca mieszka pod tym samym adresem, pod którym ma być wykonany montaż 

instalacji objętej projektem  

 

Średnie łączne roczne zużycie energii elektrycznej na cele mieszkaniowe dla nieruchomości 

objętej wnioskiem wynosi  _ _ _ _ _ _ kWh.***  

 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem wymiana źródła ciepła ograniczy emisję CO2 o ………….% 

(wartość musi zostać potwierdzona w audycie)  

Zgodnie z przeprowadzonym audytem zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną wynosi  

EPH+W ……………. kWh/(m2×rok) 

 

Ponadto, oświadczam, iż: 

● Będę utrzymywać działającą instalację dofinansowaną ze środków Europejskiego   Funduszu   

Rozwoju   Regionalnego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020 w okresie Trwałości projektu. 

● Deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz kosztów 

niekwalifikowanych instalacji objętej projektem. 

● Dla budynku, gdzie zamontowana zostanie instalacja objęta projektem, przeprowadzona została 

weryfikacja techniczna przez podmiot / osoby do tego uprawnione. W załączeniu przekazuję 

Kartę audytu energetycznego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

● 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 przygotowującej dokumentację aplikacyjną w celach związanych z realizacją projektu. 

● Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu  „Gminy z dobrą 

energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa 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 gminy w której 

zamontowana zostanie instalacja objęta projektem. 

 

 

     …………………………………………………….….  

    (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości / 

pełnomocnika) 
 



 

 

  

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. Oświadczenie dla budynków które zostaną poddane termomodernizacji (jeżeli dotyczy). 

4. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest. 

5. Karta audytu energetycznego. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**proszę zaznaczyć jedną wybraną technologię krzyżykiem.  

***roczna wartość zużycia energii elektrycznej określona na podstawie faktur za energię elektryczną lub zestawienia z Zakładu 

Energetycznego. Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury lub zestawiania zużycia z zakładu energetycznego starsze 

niż 2 lata od daty złożenia wniosku 

**** nie można składać deklaracji na montaż instalacji źródła ciepła, która już jest zainstalowana na potrzeby budynku.  

***** jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji zużycia energii z okresu całego roku może go wyliczyć na podstawie zużycia 

z minimum 90 dni następujących po sobie.   

 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu 

 

 

Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych właścicieli/posiadaczy innego 

tytułu prawnego do nieruchomości 

 

Ja…………….............................zamieszkały/a w ……………………………… przy 

ul…………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym nr: 

....................................................................... upoważniam Pana/Panią 

…………………………………. zamieszkałego/zamieszkałą w……………………………… przy 

ul…………………………………………………….. legitymującą się dowodem osobistym 

nr:....................................................................... do reprezentowania mnie w całym procesie 

realizacji Projektu. 

 

 

 

……………………………………………

  data i czytelny podpis właściciela / 

współwłaściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu 

 

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy innego 

tytułu prawnego do nieruchomości 

 

Ja…………….............................zamieszkały/a w ……………………………… przy 

ul…………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym nr: 

....................................................................... udzielam Panu/Pani 

…………………………………. zamieszkałemu/zamieszkałej w……………………………… przy 

ul…………………………………………………….. legitymującemu/legitymującej się dowodem 

osobistym nr:....................................................................... pełnomocnictwa do podpisania i 

złożenia Wniosku o przyznanie grantu wraz z dokumentacją towarzyszącą.  

 

 

 

……………………………………………

  data i czytelny podpis właściciela / 

współwłaściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu 

 

 

 

Oświadczenie dla budynków które zostaną poddane termomodernizacji (oświadczenie 

należy podpisać tylko w przypadku zamiaru przeprowadzenia termomodernizacji 

rozumianej jako docieplenie budynku).   

 

Oświadczam, że w budynku dla którego wnioskuję o przyznanie Grantu zostanie 

przeprowadzona termomodernizacja rozumiana jako docieplenie budynku nie później niż do 

momentu podpisania Umowy powierzenia grantu. W wyniku termomodernizacji 

zapotrzebowanie na energię pierwotną w EPH+W będzie niższe niż 150 kWh/(m2×rok), co 

zostało potwierdzone audytem energetycznym. 

 

…………………………………………………….….  

    (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości / 

pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4. do Wniosku o przyznanie grantu 

  

Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego 

azbest 

  

  

Oświadczam, że obecne pokrycie dachowe w postaci materiału zawierającego azbest 

wymienię przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wymianę pokrycia dachowego zakończę przed montażem 

w/w instalacji. 

  

 

…………………………………………………….….  

    (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości / 

pełnomocnika) 


