
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" 

WNIOSEK  

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

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski 

Adres zamieszkania: 1 Maja 53, Godów 

Nr telefonu/e-mail: 032 4765 065  

Adres instalacji: 1 Maja 53, Godów 

Działka, nr ewid.: 152/5 

Nr Księgi Wieczystej: GL1W/00018190/8 

Nieruchomość stanowi 

własność/współwłasność: 

(Imiona, Nazwiska 

właścicieli) 

1.   Jan Kowalski 

2.   Maria Kowalska 

3.    

       …. 

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): Kocioł zasypowy na paliwo stałe (węgiel) 

Rok oddania budynku mieszkalnego do użytku: 1985 

Budynek podpiwniczony: ⊠  TAK 

 NIE 

Powierzchnia użytkowa budynku [m2]: 180                                      

Powierzchnia ogrzewana budynku* [m2]: 190 

Wysokość pomieszczenia kotłowni [m]: 2,2  

Liczba osób zamieszkujących budynek: 5 

Moc istniejącego kotła w [kW]: 24 kW 

Rok produkcji kotła:  2010 

Ilość zużywanego nośnika [kg]: 8000 kg 

Ciepła woda użytkowa ogrzewana ⊠   Z KOTŁA J.W. 

 INNE ŻRÓDŁO, jakie……….…….… 

 

Weryfikacja spełnienia minimalnych standardów efektywności ekologicznej budynku 
 

WARUNEK I 

Budynek  posiada pierwszy wpis do dziennika 

budowy dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed 

rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie 

 TAK  

⊠   NIE 

WARUNEK II 

Wymieniona/zmodernizowana cała stolarka 

okienna i drzwiowa w przegrodach zewnętrznych:  
 TAK 

⊠    NIE 



Przegroda poddana 

termomodernizacji: 

ŚCIANY STROP/DACH FUNDAMENT/ 

PODŁOGA 

Grubość docieplenia [cm]: 0 15 cm 0 

Typ docieplenia 

[styropian/wełna]: 

Nie dotyczy styropapa Nie dotyczy 

 

 

Spełnienie warunku: wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat  minimum wymiany/modernizacji całej 

na stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych  oraz wykonanie docieplenia : 

stropów lub podłóg na gruncie, lub fundamentów, lub stropodachów lub dachów. 

 

Oświadczam, że budynek spełnia wymagania minimalnych 

standardów efektywności ekologicznej  

(spełnia warunek I lub II) 

 TAK 

⊠    NIE** 

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

** jeżeli zaznaczono „nie” to zgodnie z regulaminem należy złożyć oświadczenie – Tabela 

oświadczeń pkt 9. 

 

 

1.  Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do projektu.  
Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
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. 
Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
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. 

Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
Data i podpis 

4.  Oświadczam iż posiadam pisemne upoważnienie przez współwłaścicieli do ich 

reprezentowania (załącznik obowiązkowy jeżeli dotyczy) 

 
Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
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.  
Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
Data i podpis 

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

trwałości projektu. 

 

Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
Data i podpis 



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

jeśli dotyczy. 

 

Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
Data i podpis 

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

umowy o powierzenie grantu- jeśli dotyczy. 

 

Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
Data i podpis 

9.  Oświadczam, że do dnia podpisania umowy o grant wykonam niezbędne prace 

gwarantujące spełnienie minimalnego standardu efektywności energetycznej dla 

budynku objętego wnioskiem. 

 

Jan Kowalski 20.05.2021 

……………………….. 
Data i podpis 

 

⊠Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Godów, Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 

53, 44-340 Godów, 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. 

 

 

 

 
Jan Kowalski 20.05.2021 

………….………………….. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Jan Kowalski  

…………………………..……….. 

Imię Nazwisko 

1 Maja 53, ………….……….…….. 

44-340 Godów …………………… 

Adres  

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem 

posiadają kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.). 

 

Jan Kowalski 20.05.2021 

      ……………………………………………… 

                    data , podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Kowalski  

…………………………..……….. 

Imię Nazwisko 

1 Maja 53, ………….……….…….. 

44-340 Godów …………………… 

Adres  

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu jako podmiot z możliwości otrzymania 

dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 

      Jan Kowalski 20.05.2021 

      ……………………………………………… 

                    data , podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upoważnienie do reprezentowania 

 

Ja …Maria Kowalska………..................... zamieszkały/a w  Godowie przy ul.1 Maja 53 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr: XXX 999999 wyrażam zgodę na przeprowadzenie 

działania w nieruchomości oznaczonej w księdze wieczystej numerem GL1W/00018190/8 

w  ramach Projektu „Zapora antysmogowa – walka ze smogiem w Gminie Godów” oraz upoważniam 

Pana/Panią …...Jana Kowalskiego…….. zamieszkałego/zamieszkałą w  Godowie przy ul…1 Maja 

53 legitymującym/ą się dowodem osobistym nr:. XXX 111111 do reprezentowania mnie w całym 

procesie realizacji Projektu. 

 

Maria Kowalska 20.05.2021 

…………….…………………………………………… 

Data i podpis  współwłaściciela nieruchomości 

 

 

⊠Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Godów, Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 

53, 44-340 Godów, 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. 

 

 

Maria Kowalska 20.05.2021 

…………………………………………… 

Podpis  współwłaściciela nieruchomości 

 


