Nr wniosku:
Data złożenia wniosku:
PRZYKŁADOWE ZGŁOSZENIE
O PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU
LIKWIDACJA PIECÓW NA PALIWO STAŁE NA TERENIE GMINY MIASTO STARGARD.
Dane wnioskodawcy
Nazwisko

PESEL
Adres e-mail

KOWALSKI

XXXXXXXXXXX

Imię

Telefon kontaktowy
jan.kowalski@poczta.xx

Informacje dotyczące budynku/lokalu
Ulica
WIŚLANA

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

73-110
STARGARD

Województwo

JAN

XXXXXXX

43/2

STARGARD
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powierzchnia
64 m2
całkowita
budynku/lokalu
Numer ewidencyjny
XX/XX
Rok oddania budynku
1943
działki
OBRĘB NR XX
do użytkowania
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż objęty zgłoszeniem)
Ulica
STARGARDZKA
Nr domu/lokalu
8
Kod pocztowy
33-500
Miejscowość
OLSZTYN
Jaki dokument potwierdza prawo do
AKT NOTARIALNY
dysponowania nieruchomością, w której nastąpi
zmiana systemu ogrzewania?
Czy zgłoszenie dotyczy lokalu w zabudowie
TAK / NIE
wielorodzinnej?
Czy zgłoszenie dotyczy budynku mieszkalnego
TAK / NIE
jednorodzinnego?
Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele
WĘGIEL / LUB I KOKS LUB I / EKOGROSZEK *
ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody użytkowej *
Data montażu obecnie używanego źródła ciepła
2001
(rok)
Deklarowana data likwidacji pieca na paliwo
10/2020 (nie wcześniej niż po podpisaniu
stałe (miesiąc/rok)
umowy z Gminą Miasto Stargard)
Czy w lokalu/budynku wykonywana była
TAK / NIE 2019
termomodernizacja (jeżeli tak to w którym
roku?)
Nr wieczystej
księgi

SZ1T/XXXXXXXX/X

Czy w lokalu/budynku dokonano wymiany stolarki
okiennej, drzwiowej? (jeżeli tak to w którym roku?)
Czy dla lokalu /budynku wystawiono świadectwo
charakterystyki energetycznej?
Data wystawienie świadectwa charakterystyki
energetycznej (jeśli wystawiono)
Poziom zapotrzebowania lokalu /budynku na
energię zgodnie ze świadectwem charakterystyki
energetycznej (w kWh/m2 na rok)
Czy od daty opracowania świadectwa
charakterystyki realizowano prace modernizacyjne
w lokalu/budynku mieszkalnym mające wpływ na
zapisy zawarte w świadectwie charakterystyki
energetycznej?
Ilość zlikwidowanych pieców / kotłów węglowych
Powierzchnia ogrzewania budynku / lokalu (m2)
Moc cieplna likwidowanego źródła ciepła (kW)
Informacje o nowym źródle ciepła
Rodzaj planowanego źródła ciepła
(np. podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie
gazowe, ogrzewanie elektryczne)
Uzasadnienie wyboru nowego źródła ciepła
Czy nowe źródło ciepła będzie spełniało normy dla
ekoprojektu obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.?
Czy Wnioskodawca zamierza zlikwidować
dotychczasowe źródło ciepła
(kocioł lub piec węglowy)
Czy nowe źródło ciepła będzie indywidualne czy
obejmujące także innych mieszkańców
(dotyczy lokalu mieszkalnego)
Deklarowana data zakończenia prac związanych z
instalacją nowego źródła ciepła (miesiąc/rok)
Dodatkowe załączniki
Aktualne świadectwo charakterystyki
energetycznej? (Jeżeli dotyczy)
Data opracowania co najmniej 10 lat przed
złożeniem zgłoszenia.
obowiązkowe załączniki
Informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o
możliwości podłączenia do sieci
Informacja z Zakładu Gazowniczego o możliwości
podłączenia do sieci
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością
Zgoda właściciela lokalu/budynku mieszkalnego
(jeśli dotyczy)

TAK / NIE 2017
TAK / NIE

15.04.2020
138
TAK / NIE

3
64
20
PODŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO SIECI
CIEPŁOWNICZEJ
TAK / NIE
TAK / NIE

INDYWIDUALNE

30.11.2020

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE
KOPIA AKTU NOTARIALNEGO
TAK / NIE

Zgoda pozostałych współwłaścicieli budynku.
(Dotyczy zgłoszeń dla lokalu)
Dokumentację fotograficzną przed dokonaniem
instalacji

TAK / NIE
TAK / NIE

*- niepotrzebne skreślić
UWAGA:
1. Grant może być udzielony tylko dla lokalu/ obiektu mieszkaniowego, który na podstawie
załączonego do zgłoszenia lub opracowanego przez Gminę świadectwa charakterystyki
energetycznej osiągnął maksymalną wartość zapotrzebowania na energię EPH + W 150kWh/m2
na rok.
2. Za datę złożenia wniosku do Urzędu uznaje się datę jego kompletności (gdy zawiera wszelkie
wymagane załączniki, w tym aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej).
3. Przyznany grant podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia braku spełnienia któregokolwiek
z warunków określonych w Umowie i Regulaminie.
4. Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu inwestycji, kiedy
zostanie złożony i zaakceptowany wniosek rozliczeniowy.
5. Nowoczesne sposoby ogrzewania mogą generować wyższe koszty eksploatacji.
6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) administratorem
Państwa
danych
przetwarzanych
w ramach
projektu
pn. Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie
Gminy Miasto Stargard jest Prezydent Miasta Stargard, reprezentujący Urząd Miejski
w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17;
2) z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail:
a.rudnicka@um.stargard.pl;
3) cel i podstawy przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane w celu podpisania umowy
na potrzeby realizacji Projektu pn.: Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja
pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard;
4) Państwa
dane
osobowe
mogą
być
przekazane
Zarządowi
Województwa
Zachodniopomorskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, zwanym dalej „Instytucją
Zarządzającą”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postepowania,
a następnie przechowywanie przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt;
6) mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
7) każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
8) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, na potrzeby uczestnictwa
w projekcie.

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców
w związku z dofinansowaniem projektu pn ,,Zachodniopomorski Program Antysmogowy likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14
Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy i zobowiązuję się do
jego stosowania.
2. Dysponuję środkami finansowymi niezbędnymi do sfinansowania wszystkich prac
i materiałów mających na celu likwidację pieca na paliwo stałe i montaż nowej instalacji
zgodnej z regulaminem.
3. Oświadczam, że na cel objęty zgłoszeniem w ramach PA nie uzyskałem i nie planuję ubiegać
się o pomoc z innych bezzwrotnych źródeł, w tym z działania 2.15 Termomodernizacja
budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Program
Czyste Powietrze.
4. Zachowana zostanie trwałość projektu przez co najmniej 6 lat od daty płatności końcowej
na rzecz beneficjenta (Gminy Miasto Stargard) – m. in. nie będą dokonywane żadne
modyfikacje kotła umożliwiające spalanie odpadów oraz likwidacji / sprzedaży
sfinansowanego źródła ciepła.
5. W przypadku nieprzedłożenia rozliczenia przyznanego grantu w terminie określonym
w umowie, mimo powiadomienia przez Miasto, traktowane będzie jako odstąpienie
od przystąpienia do procedury związanej z realizacją planowanych zamierzeń
modernizacyjnych spowoduje wykreślenie Inwestora z Projektu.
6. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
7. Oświadczam, że w lokalu/budynku mieszkalnym będącym przedmiotem zgłoszenia udziału
w programie nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
8. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
a) wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe oraz zgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym ( art.233 § 1 i § 6),
b) podane informacje i zaświadczenia są zgodne ze stanem faktycznym; wiadome mi jest, że
fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia
nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności
karnej (art.270-273).

........................................
data i podpis

