
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania 

na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach 

mieszkalnych w ramach projektu pn. „ Granty – wymiana  

pieców c.o. w Myszkowie” 

 

WNIOSEK  

o udział w projekcie "Granty- wymiana pieców c.o. w Myszkowie” 

Imię i Nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Nr telefonu/e-mail:  

Adres instalacji:  

Działka, nr ewid.:  

Nr Księgi Wieczystej: …………………………… 

Nieruchomość stanowi 

własność/współwłasność: 

(Imiona, Nazwiska właścicieli, jeśli dotyczy) 

1.    

2.     

Obligatoryjnie deklaruję montaż ( proszę wskazać 1 typ instalacji ): 

 Kotła zasilanego gazem     

 Kotła spalającego biomasę, tj. pellet 

 Powietrznej pompy ciepła 

Dane techniczne budynku mieszkalnego 

Obecne źródło ciepła ( proszę wskazać):  

Rok oddania budynku mieszkalnego do użytku:  

Budynek podpiwniczony:  TAK  NIE 

Powierzchnia użytkowa budynku [m2]:                                      

Powierzchnia ogrzewana budynku* [m2]:  

Wysokość pomieszczenia kotłowni [m]:  

Liczba osób zamieszkujących budynek:  

Moc istniejącego kotła w [kW]:  

Klasa kotła:  Bezklasowy, rok produkcji: …. 

 3 klasy, rok produkcji: …. 

 4 klasy, rok produkcji: …. 

Ilość zużywanego nośnika [kg]:  

Ciepła woda użytkowa ogrzewana:  Z KOTŁA   Inne: ….. 

Czy nowe źródło ciepła będzie również zasilać CWU?  TAK  NIE 

Weryfikacja spełnienia minimalnych standardów efektywności ekologicznej budynku 

 Budynek uzyskał 

prawomocne pozwolenie na 

budowę 

 po 15.12.2002 r. 

 

Wskazanie „X” oznacza spełnienie 

kryterium standardu, dowodem czego 

jest przedłożenie wraz z niniejszym 

wnioskiem kopii prawomocnego 

pozwolenia na budowę wraz z 

wnioskiem 

 Budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę 

przed 15.12.2002 r. 

 

Wskazanie „X” wymaga odpowiedzi uszczegóławiającej: 

Po 15.12.2002 r. w budynku przeprowadzono następujący rodzaj prac 

( wskazanie poniżej z podaniem roku modernizacji): 

 docieplenie ścian zewnętrznych, w roku: …. 

 docieplenie stropów, w roku: …. 

 docieplenie podłóg na gruncie, w roku: …. 

 docieplenie fundamentów, w roku: …. 

 docieplenie stropodachów, w roku: …. 

 docieplenie dachów, w roku: …. 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w roku: …. 

Brak jakiegokolwiek wskazania powyżej zobowiązuje uczestnika 

projektu do spełnienia co najmniej jednej z powyższych 

modernizacji najpóźniej do dnia podpisania umowy o powierzenie 

grantu, czego dowodem będzie przedłożenie do umowy                         

o powierzenie grantu  kserokopii rachunków potwierdzających co 

najmniej jednej ze wskazanych powyżej modernizacji. 

*  powierzchnia użytkowa powiększona o inne ogrzewane pomieszczenia np. garaż, piwnica, korytarz 

 

1.  Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do projektu.  

 

……………………….. 

Data i podpis 

2.  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich warunków realizacji projektu 

przeze mnie lub niepodpisaniu umowy z Instytucją Organizującą Konkurs Projekt nie będzie 

realizowany. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Gminy Myszków. 

 



……………………….. 

Data i podpis 

3.  
Oświadczam, że w budynek nie służy na dzień aplikowania o środki  do prowadzenia działalności 

w zakresie opisanym w § 3 ust. 6. Regulaminu oraz działalności gospodarczej lub rolniczej. 

 

……………………….. 

Data i podpis 

4.  Oświadczam iż posiadam pisemne upoważnienie przez współwłaścicieli do ich reprezentowania 

(załącznik obowiązkowy, jeżeli dotyczy) 

 

……………………….. 

Data i podpis 

5.  Oświadczam, iż budynek ogrzewany jest obecnie starym źródłem ciepła  i nie posiadam drugiego 

źródła ciepła (za wyjątkiem pieca gazowego pracującego tylko i wyłącznie w instalacji ciepłej wody 

użytkowej lub kominka) zgodnie z regulaminem.  

 

……………………….. 

Data i podpis 

6.  Zobowiązuję się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości 

projektu. 

 

……………………….. 

Data i podpis 

7.  Nie mam możliwości technicznej i ekonomicznej podłączenia się do sieci ciepłowniczej- jeśli 

dotyczy. 

 

……………………….. 

Data i podpis 

8.  Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej dostarczę najpóźniej w dniu podpisania umowy o 

powierzenie grantu- jeśli dotyczy. 

 

……………………….. 

Data i podpis 

9.  Oświadczam, że do dnia podpisania umowy o grant budynek będzie posiadał minimalny 

standard efektywności energetycznej, zgodnie z przedkładanymi danymi zawartymi w treści 

niniejszego wniosku. 

……………………….. 

Data i podpis 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Myszkowa, Urząd Miasta Myszkowa,                     

ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu w zakresie 

niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu. Zgodna na przetwarzanie 

danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Potwierdzam otrzymanie 

od Administratora Danych Osobowych załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO,     

z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości       

 

 

………….………………….. 

                                                                                                                                                                           

Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Projekt planowany do realizacji współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020.  

 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę Myszków. 

 


