
Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych 

w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Zapora antysmogowa - walka ze smogiem w 

Gminie Godów" 

Nr wniosku 

(wypełnia urząd) 

 

 

WNIOSEK  

o udział w projekcie „Zapora antysmogowa – walka ze smogiem w Gminie Godów” 

Imię i nazwisko:  

 

 

Adres zamieszkania:  

 

 

Nr telefonu/e-mail*:  

 

 

Adres instalacji:  

 

 

Działka, nr ewid.:  

 

 

Nr Księgi Wieczystej:  

GL1W/…………………………… 

Nieruchomość stanowi 

własność/współwłasność: 

(Imiona, Nazwiska właścicieli) 

1.    

2.    

3.   

 

Deklaruję realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego polegającego na wymianie źródła ciepła 

niespełniającego standardów niskoemisyjnych na:  

⎕    Kocioł zasilany gazem     

⎕    Kocioł spalający biomasę, tj. pellet 

⎕    Powietrzną pompę ciepła 

 

Zamontowane w ramach projektu nowe źródło ciepła będzie służyć do: 

⎕ ogrzewania budynku 

⎕ przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dane techniczne budynku mieszkalnego podlegającego ocenie energetycznej – ankieta 

techniczna 

stan na dzień składania wniosku 

 

Źródło ciepła:   

 

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:  

 

Rodzaj i moc istniejącego kotła [kW]  
⎕ kocioł bezklasowy z tabliczką znamionową  

 

………………………..….…[kW] 

 

⎕ kocioł klasy……………….  

 

………………………………[kW] 

 

Rok produkcji kotła:   

 

Ilość zużywanego nośnika [kg]:  

 

Ciepła woda użytkowa ogrzewana  
⎕ Z KOTŁA J.W. 

 

⎕INNE ŹRÓDŁO, jakie……….…….….… 

 

Odnawialne źródła energii (fotowoltaika,  

kolektory słoneczne, inne:) 
 
⎕  TAK, jakie (parametry)………….…….… 

 

⎕  NIE 

 

Rodzaj wykonanych prac izolacyjnych - 

przegrody 

Typ docieplenia [styropian/wełna/inne], grubość 

cm, stopień realizacji [%] 

 docieplenie ścian zewnętrznych  

 

 docieplenie stropów  

 

 

 

 docieplenie podłóg na gruncie  

 

 



 docieplenie fundamentów  

 

 

 docieplenie stropodachów  

 

 

 docieplenie dachów  

 

 

Rodzaj wykonanych prac izolacyjnych - stolarka ilość szyb, rok produkcji, stopień realizacji [%] 

 wymiana stolarki okiennej przegrodach 

zewnętrznych budynków 

 

 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej   

 

 

 

…………………….. 
data, podpis osoby wypełniającej ankietę 

 

 

Weryfikacja spełnienia minimalnych standardów efektywności ekologicznej budynku 
 

a) Budynek spełnia WARUNEK I   

 

Oświadczam, że w budynku wykonano po 15 grudnia 2002r. wykonano przynajmniej jeden rodzaj 

niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

mieszkalnych budynku (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie 

strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), 

 - 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:   

 

 

…………………….. 
data, podpis 

NIE  DOTYCZY  ⎕ - przejdź do b) 

b) Budynek spełnia WARUNEK II  
 

Oświadczam, że dla budynku uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.  
 

 

…………………….. 
data, podpis 

NIE DOTYCZY ⎕ - przejdź do c) 

 

Numer i data wydania pozwolenia  

 

 

 

c) Budynek spełnia warunki techniczne  zgodnie z poświadczaniem: 

dotyczy budynków dla których przed 15 grudnia 2002r.przeprowadzono prace 

termomodernizacyjne lub uzyskano pozwolenie na budowę  



 

Oświadczam, że budynek (w tym wykonany rodzaj ocieplenia/modernizacji) spełnia warunki 

techniczne zapewniające osiągnięcie minimalnego standardu efektywności energetycznej  określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 

grudnia 2002 r.).   

 

…………………….. 
data, podpis 

Wymagane dołączenie poświadczenia wydanego przez osobę posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 

NIE DOTYCZY  ⎕   - przejdź do d) 

d) Budynek zostanie poddany termomodernizacji  

 

Oświadczam, że do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu oraz nie później niż do dnia 15 

sierpnia 2022r. wykonam niezbędne prace gwarantujące spełnienie minimalnego standardu 

efektywności energetycznej dla budynku objętego wnioskiem. 

Wpisać rodzaj prac planowanych do wykonania i charakterystykę:  

 

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

 

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

 

…………………….. 
data, podpis 

 

NIE DOTYCZY ⎕ 

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

 

 

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 Godów. 

 

……………………….. 
Data i podpis 

3.  
Oświadczam, że 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) zgodnie z regulaminem.  

 

……………………….. 
Data i podpis 

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

trwałości projektu. 

 

 

……………………….. 
Data i podpis 

7.  Oświadczam, iż nie mam możliwości technicznej i ekonomicznej podłączenia się do sieci 

ciepłowniczej. 

 

 

……………………….. 
Data i podpis 

8.  Oświadczam, iż właściciel posiada kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1348 z późn. zm.) (jeżeli 

dotyczy) 

 
 
……………………….. 
Data i podpis 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Godów, Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, 

moich danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail do celów kontaktowych w związku z realizacją 

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). Mam prawo w dowolnym momencie wycofać 

udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 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. 
*dane osobowe podawane dobrowolnie 

 

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. Kserokopia karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy). 

4. Dokument potwierdzający spełnianie przez budynek wymogu minimalnego standardu efektywności 

energetycznej ( jeśli dotyczy) 

 

 

………….………………….. 

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 Godów 


