Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór wniosku o przyznanie grantu

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU
w ramach projektu pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza
w Tychach” planowanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Imię i nazwisko Grantobiorcy
PESEL Grantobiorcy
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres zamieszkania Grantobiorcy
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, numer:
Adres do korespondencji1
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, numer:
Adres inwestycji
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, numer:
Numer księgi wieczystej:

KA1T/_ _ _ _ _ _ _ _ /

Charakterystyka planowanej inwestycji
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
montaż kotła gazowego kondensacyjnego
montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z
urządzeniem do c.w.u.

Rodzaj planowanego do
zainstalowania źródła ciepła2

montaż kotła na biomasę (pellet)
montaż kotła na biomasę (pellet) wraz z
urządzeniem do c.w.u.
Planowany termin realizacji
inwestycji

2022/2023

Dane dotyczące budynku objętego wnioskiem
Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) budynku
objętego wnioskiem

………………………….……………………………….

Rok oddania budynku do użytkowania
Obecnie wykorzystywane
ogrzewania budynku

źródło

ciepła

………………………….………………………………. m 2

do

Rok montażu źródła ciepła

Obecnie wykorzystywane źródło ciepła do
ogrzewania ciepłej wody użytkowej

kocioł węglowy bezklasowy
kocioł węglowy klasy 3
………………………….……………………………….
bojler podłączony do kotła węglowego
bojler elektryczny

jeżeli w czasie naboru lub realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości adres do korespondencji ulegnie zmianie
Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Grantodawcę. W przeciwnym wypadku
korespondencję kierowaną na wskazany adres uważa się za dostarczoną
2
wybrać właściwe
1

jak c.o. (wspólne z centralnym
ogrzewaniem)
inne, jakie?
…………………………………….………………….
Czy budynek posiada
ogrzewania?
Czy budynek posiada
wody użytkowej?
Czy budynek posiada
ciepłowniczej?
Czy budynek posiada
ciepłowniczej?
Czy budynek posiada
Czy budynek posiada
gazowej?

wewnętrzną instalację
wewnętrzną instalację ciepłej
przyłącze do sieci
możliwość przyłączenia do sieci
przyłącze do sieci gazowej?
możliwość przyłączenia do sieci

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Minimalny standard efektywności energetycznej budynku
Proszę odpowiedzieć na niżej wymienione
pytania
Proszę wskazać czy w ciągu ostatnich 10 lat
realizowane były następujące prace
termomodernizacyjne:

TAK
-

NIE
-

-

docieplenie stropu
docieplenie podłóg na gruncie
docieplenie fundamentów
docieplenie stropodachu lub dachu
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach
zewnętrznych budynku
Czy dla budynku posiadają Państwo dziennik budowy?
Jeśli TAK, to proszę podać datę pierwszego wpisu

……………………………………………

Załączniki
Nazwa załącznika
Zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku
(załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie grantu)
Oświadczenia wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (jeśli
dotyczy) (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie
grantu)
Zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub
inny dokument potwierdzający klasę źródła ciepła
Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania
opłaty skarbowej (jeśli dotyczy) (załącznik nr 3 do
wniosku o przyznanie grantu)

…………………………………………………
Miejscowość, data

TAK

Ilość szt.

NIE

1

……………
……………
……………

…………………………………………………
Podpis Grantobiorcy

Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu
1. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE
L
119
z
4.5.2016
r.)
oraz
art.
22
ust.
1,
ust.
2
i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w
Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pan/Pani może się
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl,
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Przetwarzanie danych Pan/Pani odbywa się w związku z realizacją projektu.
5. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naboru, wykonania umowy, której Pan/Pani
jest stroną i do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz
podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
i teleinformatycznych, w których są przetwarzane dane, w tym na potrzeby Instytucji
Zarządzającej i podmiotów świadczących obsługę prawną.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
8. Po spełnieniu celu, dla którego dane Pana/Pani zostały zebrane, będą one przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim 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.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od
Administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w naborze
wniosków do projektu i zawarcia umowy o powierzenie grantu.
12. W przypadku, gdy Pan/Pani nie poda danych osobowych, nie będzie mógł uczestniczyć w
projekcie.
13. Dane osobowe Pan/Pani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie grantu
Zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku

ZBIÓR OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO OCENY WNIOSKU
Ja, niżej podpisany/a
Imię:
…………………………………………… Nazwisko:
……………………………………………
Seria i numer dowodu
…………………………………………………………………………………………
osobistego:
Zamieszkały/a
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Telefon

1.

…………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że akceptuję zapisy następujących dokumentów projektu pn. „Wymiana
węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” planowanego do
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020:
a. regulaminu realizacji projektu grantowego,
b. wzoru wniosku o przyznanie grantu (załącznik nr 1 do regulaminu),
c. wzoru umowy o powierzenie grantu (załącznik nr 2 do regulaminu),
d. wzoru wniosku o wypłatę grantu (załącznik nr 3 do regulaminu).
2. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego
o uzyskanym
dofinansowaniu
i podpisaniu przez Gminę Miasto Tychy umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie przedmiotowego wniosku nie jest jednoznaczne z
przyjęciem mnie do projektu i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych i
finansowych wobec Gminy Miasta Tychy.
4. Oświadczam,
że
jestem
właścicielem/współwłaścicielem
budynku
mieszkalnego
i posiadam tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości.
5. Oświadczam, że budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6. Oświadczam, że budynek jest oddany do użytkowania.
7. Oświadczam, że budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności
gospodarczej.
8. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej w skrócie „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu
pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”
realizowanego przez Gminę Miasto Tychy, 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.
10. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące w budynku węglowe źródło ciepła,
klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 lub bezklasowe, które w ramach projektu
planowane jest do likwidacji.

11. Oświadczam, że spełniam jeden z dwóch nw. warunków
(warunek a lub warunek b, należy wybrać właściwe):
warunek (a):
budynek, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem spełnia wytyczne określone
jako minimalny standard efektywności energetycznej, tzn. jest to budynek, w którym
wykonano, w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
poddziałania
4.6.1,
przynajmniej
niżej
wymienione
prace/
przedsięwzięcia
termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:
1) docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
2) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych
budynków;
Warunek jest spełniony, gdy spełniono łącznie ppkt. 1) i 2)
warunek (b):
budynek, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem spełnia wytyczne określone
jako minimalny standard efektywności energetycznej, tzn. jest to budynek dla którego
pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem
złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2021) w ramach poddziałania 4.6.1.
Jednocześnie, oświadczam, że posiadam dziennik budowy,
potwierdzający
warunek określony w punkcie 12 b (w przypadku zaznaczenia pkt. 12 a, pkt.12 b
należy skreślić).
12. Oświadczam, że w związku z planowaną inwestycją w postaci montażu kotła gazowego
służącego do ogrzewania budynku mieszkalnego objętego wnioskiem nie ma możliwości
podłączenia do ciepła sieciowego lub podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione
ekonomicznie do końca 2023 roku.
DOTYCZY
NIE DOTYCZY
13. Oświadczam, że w związku z planowaną inwestycją w postaci montażu kotła na biomasę
służącego do ogrzewania budynku mieszkalnego objętego wnioskiem nie ma możliwości
podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej i/lub podłączenie do tych sieci nie jest
uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku. Do dnia podpisania umowy o powierzenie
grantu zobowiązuje się dostarczyć decyzję/pismo dystrybutora paliwa gazowego o braku
możliwości podłączenia do sieci gazowej.
DOTYCZY
NIE DOTYCZY
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę
kontroli dotyczącej prawidłowości
jej zakończeniu.
15. Świadomy(a) odpowiedzialności
w niniejszym wniosku są zgodne z
wykluczony z udziału w projekcie.

…………………………………………………
Miejscowość, data

na przeprowadzenie przez Grantodawcę lub Operatora
wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po
karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte
prawdą, a jeżeli dane nie będą zgodne z prawdą zostanę

…………………………………………………
Podpis Grantobiorcy

Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie grantu
Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację inwetycji

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
O ZGODZIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
Ja, niżej podpisany/a
Imię:
…………………………………………… Nazwisko:
……………………………………………
Seria i numer dowodu
…………………………………………………………………………………………
osobistego:
Zamieszkała/y
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Telefon

…………………………………………………………………………………………

oświadczam, że będąc współwłaścicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. …………………… nr ……………. w miejscowości ……………………………………, na który został złożony
wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła
szansą na poprawę powietrza w Tychach”, planowanego przez Gminę Miasta Tychy do
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, wyrażam zgodę na wykonanie inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła.
Jednocześnie
upoważniam
Pana/Panią
……….…………………………………..
zamieszkałą
przy
ul.
……………………… nr ………………, legitymującego/ą się dowodem osobistym nr
……………………………..
o nr PESEL……………………………………………… do pełnienia funkcji Grantobiorcy w moim imieniu dla
ww. projektu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi określone w regulaminie realizacji przedmiotowego
projektu grantowego oraz akceptuję warunki w nim zawarte.

…………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Podpis Grantobiorcy

Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie grantu
Pełnomocnictwo

PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany/a
Imię:
…………………………………………… Nazwisko:
……………………………………………
Seria i numer dowodu
…………………………………………………………………………………………
osobistego:
PESEL:
…………………………………………………………………………………………
Zamieszkały/a

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

Telefon

…………………………………………………………………………………………

udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu:
…………………………………………… Nazwisko:
……………………………………………
Imię:
Seria i numer dowodu
…………………………………………………………………………………………
osobistego:
PESEL:
…………………………………………………………………………………………
Zamieszkały/a

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

Telefon

…………………………………………………………………………………………

do reprezentowania mnie w procesie1:
złożenia wniosku o przyznanie grantu
podpisania umowy o powierzenie grantu
realizacji inwestycji
złożenia wniosku o wypłatę grantu
w ramach projektu pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza
w Tychach” planowanego przez Gminę Miasta Tychy do dofinansowania ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi określone w regulaminie realizacji przedmiotowego
projektu grantowego oraz akceptuję warunki w nim zawarte.

…………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Podpis Grantobiorcy

Pełnomocnictwo należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

1

Należy zaznaczyć odpowiedni zakres, na który zostało ustanowione Pełnomocnictwo

