
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Wzór wniosku o udział w projekcie  

 Data, miejscowość: 

Gliwice, dn. …………………………… r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE  

  

pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

PESEL Wnioskodawcy  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Adres zamieszkania Wnioskodawcy 

Miejscowość, kod pocztowy:  

Ulica, numer:  

Adres do korespondencji1 

Miejscowość, kod pocztowy:  

Ulica, numer:  

Adres inwestycji 

Miejscowość, kod pocztowy:  

Ulica, numer:  

Numer księgi wieczystej: GL1G/_ _ _ _ _ _ _ _ / 

Charakterystyka planowanej inwestycji 

Rodzaj planowanego do 

zainstalowania źródła ciepła2 

 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 montaż kotła gazowego 

 montaż ogrzewania elektrycznego 

 montaż pompy ciepła 

Planowany termin rozpoczęcia  

realizacji inwestycji3 

 III kwartał 2022 roku 

 IV kwartał 2022 roku 

 I kwartał 2023 roku 

 II kwartał 2023 roku 

Dane dotyczące budynku objętego wnioskiem 

Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) budynku 

objętego wnioskiem 
………………………….………………………………. m2 

Rok oddania budynku do użytkowania ………………………….………………………………. 

Obecne podstawowe źródło ciepła do ogrzewania 

budynku4 

 kocioł węglowy 

 kocioł na biomasę 

 
inny, jaki? 

…………………………………….…………………. 

  

                                       
1 jeżeli w czasie naboru lub realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości adres do korespondencji ulegnie zmianie Wnioskodawca zobowiązany jest 
niezwłocznie  poinformować o tym fakcie Miasto. W przeciwnym wypadku korespondencję uważa się za dostarczoną 
2 wybrać właściwe 
3 wybrać termin realizacji z przedziału czasowego czerwiec 2022 – czerwiec 2023 
4 wybrać właściwe 



 

 

W przypadku kotła na paliwa stałe (biomasa, węgiel) 

proszę o podanie klasy zgodnie z normą PN-EN 303-

5:2012 lub ecodesign 

 brak klasy  III klasa 

 IV klasa  V klasa5 

 ecodesign (ekoprojekt)5 

Rok montażu źródła ciepła ………………………….………………………………. 

Obecnie wykorzystywane podstawowe źródło 

ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej 

 jak c.o. (wspólne z centralnym ogrzewaniem) 

 piecyk gazowy, podgrzewacz gazowy 

 podgrzewacz elektryczny 

 inny, jaki? ……………………….…………………. 

Czy budynek posiada wewnętrzną instalację 

ogrzewania?  TAK  NIE 

Czy budynek posiada wewnętrzną instalację ciepłej 

wody użytkowej?  TAK  NIE 

Czy budynek posiada przyłącze do sieci ciepłowniczej?   TAK  NIE 

Czy budynek posiada możliwość przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej?  TAK  NIE 

Czy budynek posiada przyłącze do sieci gazowej? 
 TAK  NIE 

Czy budynek posiada możliwość przyłączenia do sieci 

gazowej?  TAK  NIE 

Minimalny standard efektywności energetycznej budynku 

Proszę odpowiedzieć na niżej wymienione 

pytania 
TAK PLANUJĘ NIE 

Proszę wskazać czy w budynku wykonano, po 15 

grudnia 2002 r. lub planuje się, niżej wymienione 

prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjnych w 

odniesieniu do pomieszczeń 

mieszkalnych budynku: 

- - - 

docieplenie ścian    

docieplenie stropu 
   

docieplenie podłóg na gruncie 
   

docieplenie fundamentów  
   

docieplenie stropodachów lub dachów    

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach 

zewnętrznych budynków?    

Proszę wskazać czy dla budynku, wydano pozwolenie 

na budowę po 15 grudnia 2002?    

Jeśli TAK, proszę podać datę wydania pozwolenia na 

budowę. …………………………………………… 

Załączniki 

Nazwa załącznika TAK Ilość szt. NIE 

Zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do wniosku o 

przyznanie dotacji celowej)  1  

Oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację 

inwestycji (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie dotacji celowej)  ……………  

Zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub inny dokument potwierdzający 

wiek źródła ciepła, w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła  ……………  

Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (jeśli dotyczy) 

(załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie dotacji celowej)  ……………  

 

…………………………………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy  

                                       
5 Kocioł na paliwa stałe, który posiada klasę V i ekoprojektu nie jest możliwy do wymiany ramach projektu 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice). 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się 

kontaktować z  Piotrem Sojką - Inspektorem Ochrony Danych: 

a. korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl, 

b. pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 

21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekuje Pan/Pani 

odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie projektu pn. Czyste powietrze nad Gliwicami - 

wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (art.6.1.a RODO). 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:  

a. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, 

b. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych 

i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane, 

c. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla projektu, tj. podmiotu pełniącego rolę 

Operatora. 

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji projektu pn. Czyste 

powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych. Po zrealizowaniu projektu i zakończeniu okresu trwałości projektu, będą przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia można realizować: 

a. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 

b. drogą elektroniczną wysyłając „Pismo ogólne” dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, 

potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Wnioskodawca ma prawo nie 

wyrazić zgody, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.  Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. Ponadto: 

a. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po złożeniu wniosku spowoduje 

usunięcie Wnioskodawcy z listy wnioskodawców, 

b. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po podpisaniu umowy o powierzenie 

dotacji celowej spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, 

c. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po podpisaniu umowy o powierzenie 

dotacji celowej i wypłacie dotacji celowej spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem 

natychmiastowym i nałożony zostanie obowiązek zwrotu wypłaconego dotacji celowej . 

9. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 

Uchylanie się od podania danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych może skutkować 

konsekwencjami prawnymi. 

  



 

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dotacji celowej  
Zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku 

 

Gliwice, dn. …………………………… r. 
 

 

ZBIÓR OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO OCENY WNIOSKU 

 

Ja, niżej podpisany/a 

Imię: …………………………………………… Nazwisko: …………………………………………… 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że akceptuję zapisy następujących dokumentów projektu pn. „Czyste powietrze nad 

Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020: 

a. regulamin realizacji projektu grantowego, 

b. wniosku o udzielenie dotacji celowej (załącznik nr 1 do regulaminu), 

c. umowy o powierzenie dotacji celowej  (załącznik nr 2 do regulaminu), 

d. wniosku o wypłatę dotacji celowej  (załącznik nr 3 do regulaminu). 

2. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji nastąpi po wybraniu projektu do dofinansowania przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisaniu przez Gminę Gliwice umowy 

o dofinansowanie na realizację projektu. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu i nie 

wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec miasta Gliwice. 

4. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka nr ………… w obrębie…………………………………… położoną 

w ……………………………. przy ulicy …………………………………………….............  z tytułu własności / 

współwłasności / użytkowania wieczystego6. Dokumentem potwierdzającym wskazany tytuł prawny jest7 

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

5. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła, zasilane paliwami 

stałymi, klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 lub klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 lub 

urządzenie bezklasowe, które w ramach projektu planowane jest do likwidacji. 

6. Oświadczam, że zdjęcia dołączone do wniosku dotyczą kotła zamontowanego w budynku/lokalu objętym 

wnioskiem pod adresem: …………………………… . 

7. Oświadczam, że budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

8. Oświadczam, że budynek jest  oddany do użytkowania w roku: ……………………..8 

9. Oświadczam, że budynek: 

 nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej 

 
jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia pomieszczeń do 

prowadzenia działalności gospodarczej wynosi …………………….. m kw. 

 

10. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu. 

  

                                       
6 niepotrzebne skreślić. 
7 np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. 
8 Budynki oddane do użytkowania od 1.07.2017 nie kwalifikują się do projektu w związku z tym, że w wyniku wejścia w życie uchwały antysmogowej 
w województwie śląskim, instalacje odbierane w budynkach od tego dnia miały obowiązek spełniać wymogi uchwały antysmogowej, co wskazuje, że zgodnie 
z prawem nie mogą być wyposażone w kotły nie spełniające wymagań ekoprojektu. 



 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, 

ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana 

indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” realizowanego przez 

Gminę Gliwice, zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów 

projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

12. Oświadczam, że w przypadku istnienia w budynku /lokalu objętym wnioskiem występowania więcej niż 

jednego systemu grzewczego, wszystkie systemy spełniać będą kryteria nowych źródeł ciepła 

określonych w regulaminie. 

 DOTYCZY 

 NIE DOTYCZY 

 

13. Oświadczam, że w przypadku istnienia w budynku/lokalu objętym wnioskiem innego, spełniającego 

definicję nowego źródła ciepła, udzielenie dotacji celowej jest możliwe pod warunkiem, że wnioskowana 

zmiana jest powiązana z równoczesną likwidacją starego źródła ciepła, które jest głównym źródłem 

ogrzewania budynku i zapewnia co najmniej 50% zapotrzebowania na ciepło dla budynku/lokalu.  

Oświadczenie będzie podlegać sprawdzeniu i ocenie podczas weryfikacji przed podpisaniem umowy. 

 DOTYCZY 

 NIE DOTYCZY 

 

14. Oświadczam, że spełniam jeden z trzech nw. warunków (warunek a lub warunek b lub warunek c, 

(należy wybrać właściwe): 

 warunek (a.1): 

 

budynek, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem spełnia wytyczne określone  jako minimalny 

standard efektywności energetycznej, tj. jest to budynek, w którym wykonano po 15 grudnia 2002 r., 

przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku: 

− docieplenie ścian zewnętrznych, lub 

− docieplenie stropów, lub 

− docieplenie podłóg na gruncie, lub 

− docieplenie fundamentów, lub 

− docieplenie stropodachów, lub 

− docieplenie dachów, lub 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków. 

 warunek (b): 

 

budynek, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem do dnia podpisania umowy o powierzenie 

dotacji celowej będzie spełniał wytyczne określone jako minimalny standard efektywności 

energetycznej, tj. jest to budynek, w którym do dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej 

wykonane zostanie jedna z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych  

w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku: 

− docieplenie ścian zewnętrznych, lub 

− docieplenie stropów, lub 

− docieplenie podłóg na gruncie, lub 

− docieplenie fundamentów, lub 

− docieplenie stropodachów, lub 

− docieplenie dachów, lub 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków. 

 warunek (c): 

 
budynek, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem został wybudowany na podstawie 

pozwolenia na budowę wydanego po 15.12.2002 roku 

 



 

15. Oświadczam, że w związku z planowaną inwestycją w postaci montażu indywidualnego źródła ciepła 

służącego do ogrzewania budynku mieszkalnego objętego wnioskiem nie ma możliwości podłączenia do 

ciepła sieciowego lub podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku. 

 DOTYCZY 

 NIE DOTYCZY 

 

16. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

lub Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po 

jej zakończeniu. 

17. Oświadczam, że nie posiadam zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta z jakiegokolwiek tytułu, 

w tym w szczególności z tytułu należności podatkowych i opłat. 

18. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są 

zgodne z prawdą oraz, że jeżeli dane nie będą zgodne z prawdą, zostanę wykluczony z udziału 

w projekcie. 

 

 

………………………………………………………… 
Podpis Wnioskodawcy 



Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie dotacji celowej  
oświadczenie współwłaściciela nieruchomości 

o zgodzie na realizację inwestycji 

Data, miejscowość: 

Gliwice, dn. …………………………… r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

O ZGODZIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 

 

Ja, niżej podpisany/a 

Imię: …………………………………………… Nazwisko: …………………………………………… 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………… 

 

 

oświadczam, że będąc współwłaścicielem budynku mieszkalnego znajdującego się przy 

ul. …………………………………. w miejscowości …………………………………… na który został złożony 

wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana 

indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” planowany do 

dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, wyrażam zgodę na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania i/lub systemu 

przygotowania cieplej wody użytkowej. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na złożenie wniosku i realizację inwestycji w ramach projektu przez Pana/Panią 

………………………………………….. …………………..……………………… zam. ……………………………… 

…………………………… o nr PESEL…………………………………… w ramach projektu pn. „Czyste powietrze 

nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. 

 

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie realizacji projektu grantowego pn. „Czyste 

powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 oraz akceptuję warunki zawarte w ww. Regulaminie. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis współwłaściciela 

  



Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie dotacji celowej  
Pełnomocnictwo  

 

Gliwice, dnia ……….…………… 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja, niżej podpisany/a 

Imię: …………………………………………… Nazwisko: …………………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………… 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………… 

 

udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu: 

 

Imię: 
…………………………………………… Nazwisko: …………………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………… 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………… 

 

do reprezentowania mnie w procesie9: 

 złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej 

 podpisania umowy o powierzenie dotacji celowej 

 realizacji inwestycji 

 złożenia wniosku o wypłatę dotacji celowej 

w ramach projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” planowanego do dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w regulaminie realizacji projektu grantowego pn. 

„Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych” planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz akceptuję warunki w nim 

zawarte. 

 

 

………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis 

Pełnomocnictwo należy wypełnić  DRUKOWANYMI LITERAMI 

                                       
9 Należy zaznaczyć odpowiedni zakres, na który zostało ustanowione Pełnomocnictwo 


