
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia na działania termomodernizacyjne  

 

 

ZGŁOSZENIE 

PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH NABORU Nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19 

DZIAŁANIA 2.14 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH – 

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY:  

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHOSZCZNO” 

 
Dane wnioskodawcy 

Nazwisko  Imię  

PESEL  Telefon kontaktowy  

Adres e-mail    

Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  Województwo  

Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica  Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  Województwo  

Informacje dotyczące budynku/lokalu 

Ulica  Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina Choszczno  Województwo zachodniopomorskie 

Nr księgi wieczystej  Powierzchnia 

całkowita 

budynku/lokalu 

 

Numer ewidencyjny 

działki 

 Rok oddania 

budynku do 

użytkowania 

 

Czy w 

budynku/lokalu 

prowadzona jest  lub 

zarejestrowana jest 

działalność 

gospodarcza  

TAK/NIE* Jaki dokument 

potwierdza prawo 

do dysponowania 

nieruchomością, w 

której 

przeprowadzona 

zostanie 

modernizacja 

energetyczna? 

 

Czy lokal /budynek jest lokalem /budynkiem 

mieszkalnym? 

TAK/NIE* 

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele 

ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej  

  

Data montażu obecnie używanego źródła 

ciepła 

 

 

 Czy dla budynku wykonano audyt  

Nr wniosku: 

Data złożenia wniosku: 
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energetyczny?  

(Jeśli tak, Zgłaszający dołącza oryginał audytu 

do niniejszego zgłoszenia. Jeśli nie, wykonanie 

audytu energetyczna zleca Gmina) 

TAK/NIE* 

 

 

Data sporządzenia audytu energetycznego 

(jeśli wystawiono) 

 

Planowany poziom zapotrzebowania budynku 

na energię zgodnie z wybranym wariantem 

modernizacji energetycznej (w kWh/m2 na 

rok).  

 (poziom zapotrzebowania na energię 

Zgłaszający wpisuje po wykonaniu audytu; 

EPH+W poniżej 150 kWh/m2 na rok) 

 

 

 

Planowane ZADANIE zakłada poprawę 

efektywności energetycznej budynku o 

minimum 25% oraz uzyskanie redukcji emisji 

CO2 o min. 30% (jeśli wynika z audytu 

energetycznego) 

TAK/NIE* 

Informacje o nowym źródle ciepła 

Rodzaj planowanego źródła ciepła 

(np. podłączenie do sieci ciepłowniczej, 

ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne) 

(Zgłaszający wpisuje po wykonaniu 

świadectwa charakterystyki energetycznej) 

 

Uzasadnienie wyboru nowego źródła ciepła z wykonaniem częściowej lub pełnej 

termomodernizacji (Zgłaszający wpisuje po wykonaniu audytu energetycznego) 

  

 

 

 

 

 

Czy nowe źródło ciepła będzie spełniało 

normy dla ekoprojektu obowiązujące od 1 

stycznia 2020 r.? 

TAK/NIE* 

 

 

Czy Wnioskodawca zamierza zlikwidować 

dotychczasowe źródło ciepła 

(kocioł lub piec węglowy) 

TAK/NIE* 

Termin realizacji przedsięwzięcia (data 

rozpoczęcia i data zakończenia w formacie 

dzień/miesiąc/rok) 

 

Dodatkowe załączniki    

Informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej o możliwości podłączenia do sieci 

(zgodnie z hierarchią wskazaną w załączniku 

nr 3 Kryterium wyboru projektów – I.p. 1.8) 

(informację przestawia  i załącza Zgłaszający) 

TAK/NIE* 

Informacja z Zakładu Gazowniczego o 

możliwości podłączenia do sieci (zgodnie z 

hierarchią wskazaną w załączniku nr 3 

Kryterium wyboru projektów – l.p. 1.8) 

(informację przestawia i załącza Zgłaszający) 

TAK/NIE* 

Dokument potwierdzający prawo do TAK/NIE* 



 
dysponowania nieruchomością od momentu 

złożenia zgłoszenia o przyznania grantu do 

zakończenia okresu trwałości, tj, 5 lat, licząc od 

daty płatności końcowej dokonanej przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WZ na rzecz 

Gminy Choszczno   

(Zgłaszający składa oświadczenie 

potwierdzające posiadanie prawa do 

dysponowania nieruchomością od momentu 

złożenia zgłoszenia o przyznania grantu do 

zakończenia okresu trwałości projektu) 

Zgoda właściciela lokalu (jeśli dotyczy) 

(Zgodnie z SOOP – zad. 2.14 – poz. 9) 

Zgłaszający załącza: 

1) umowę najmu, 

2) oświadczenia właściciela lokalu o 

wyrażeniu  zgody na wykonanie ZADANIA, 

3) oświadczenia najemcy i właściciela lokalu 

zobowiązujące ich do utrzyma trwałości 

projektu, 

4) oświadczenia właściciela, że w przypadku 

sprzedaży lokalu zawrze klauzulę o 

utrzymaniu trwałości projektu, lub w 

przypadku zmiany użytkownika lokalu - do 

utrzymania trwałości projektu. 

TAK/NIE* 

Dowód potwierdzający istnienie  

dotychczasowego źródła ciepła (przed 

likwidacją) stanowiącego trwałe wyposażenie 

(zdjęcie) 

TAK/NIE* 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:  

Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania, a  w przypadku pozytywnej weryfikacji 

zgłoszenia nie będę ubiegał się o dofinansowanie na ten sam cel objęty zgłoszeniem w 

ramach PA (w tym działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Czyste Powietrze). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udzielania wsparcia na wymianę kotłów i 

pieców w związku z dofinansowaniem z projektu „Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych w gminie Choszczno” 

Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania 

dofinansowania, o którym mowa art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji program Dz. U. 2020 r. poz. 818 ), na podstawie: 

1) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.r. poz. 

869 z późn. zm.), 

2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769), 

3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2020 r. poz.358 t.j. z późn. zm.) 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń. 

  niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) wyłącznie dla potrzeb realizacji Zgłoszenia zarówno 

przez Gminę jak również Instytucję Zarządzającą RPO WZ.  

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Choszczna. Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Choszcznie pod adresem: 

http://bip.choszczno.pl/dokumenty/menu/78 

3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści 

przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.   

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe 

zawarcie i realizacja umowy.   

 

 

……………………………….. 

                   (data i podpis) 

 

OŚWIADCZENIE 

DO ZGŁOSZENIA O PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH NABORU…1 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………..……………………….. , PESEL 

……………………..……………..….,  zamieszkały w ………………………………..……… przy ul. 

…………………………….………..………………, oświadczam, że jestem właścicielem lokalu / 

budynku wymienionego w zgłoszeniu o przyznanie grantu w ramach naboru ……………..…., 

dla którego Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą nr 

SZ1C/……………………….,i wyrażam zgodę  

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

(imię i nazwisko składającego zgłoszenie 

 

składającemu zgłoszenie o przyznanie grantu w ramach naboru 

……….................................................,  na wykonanie ZADANIA – wymianę źródła ciepła oraz 

wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji. 

 

Zobowiązuje się, że w przypadku sprzedaży lokalu (zbycia) lub zawarcia innej umowy  

w wyniku której nastąpi zmiana użytkownika budynku / lokalu, w którym nastąpiła zmiana 

źródła ciepła oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji - do zawarcia  

w umowie klauzuli o utrzymaniu trwałości projektu, tj., 5 lat, licząc od daty płatności końcowej 

dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na rzecz beneficjenta Gminy Choszczno. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję wszelkie obowiązki wynikające z umowy zawartej 

pomiędzy  Grantobiorcą a Gminą Choszczno o przyznanie grantu w ramach działania 2.15 

RPO WZ na lata 2014-2020.   

 

 

 ..........................................  

              data i podpis 

                                                           
1
 dotyczy osób posiadających prawo do budynku na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego 



 
 




