
……………………………………

Miejscowość i data

Wniosek 

    o przyznanie dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka  etap II w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

I. Dane Wnioskodawcy:

1. Nazwisko, imię: ............................................................................................................................................

2. PESEL: ..............................................................................

3. Telefon …………………………………………………...

4. email: ……………………………………………………..

5. Adres zamieszkania:

a) Miejscowość ……………………………………………………………………………………………….

b) Ulica ……………………………………………………………………………….....................................

c) Nr domu/ lokalu .................................................................................

d) Kod pocztowy, poczta ………………………………………………

e) adres do korespondencji……………………………………………………………………………………

II. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę (pełnomocnika)

1. Nazwisko, imię osoby reprezentującej wnioskodawcę (pełnomocnika)       
          ………………………………………………………………………………………………………………

2. PESEL ………………..........................................

3. Telefon ………………………………………….

III. Miejsce Inwestycji

1.  Miejscowość …………………………………………

2.  Ulica …………………………………………………

3.  Nr domu/Nr lokalu ………………………………….

4.  Kod pocztowy …………………..

5.  Nr ewidencyjny działki (obręb) ………………….

6.  Nr księgi wieczystej ……………………………...



IV.  Tytuł prawny do nieruchomości

           □ własność □ współwłasność           □ użytkowanie  wieczyste

V.  Rodzaj budynku

          □ budynek jednorodzinny                    □ budynek wielolokalowy

VI. Przeznaczenie Budynku/Lokalu           □ mieszkalne                       □ mieszkalno-usługowe

 VII. Charakterystyka Inwestycji

1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania, modernizacja instalacji centralnego

ogrzewania oraz wykonanie przyłącza gazu:

         a)       □ kocioł gazowy o mocy …..... kW       □ kocioł na biomasę o mocy …..…kW

         b)       □ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

         c)       □ wykonanie instalacji gazowej

2. Powierzchnia budynku/lokalu ogrzewana piecami/kotłami na paliwa stałe ……...m2

3. Liczba osób użytkujących obiekt: ……..

4.Liczba pieców/kotłów na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……... sztuk o mocy …….. kW

5. Średnia ilość zużywanego węgla na sezon grzewczy ........... ton/rok.

6. Rok oddania budynku do użytkowania ................

7. Czy przeprowadzono termomodernizację budynku/lokalu (wypełnić jeśli była wymagana w audycie):            
□TAK               □NIE 

8. Źródło ciepła (piec/kocioł):

                                                  □ jedno źródło ciepła dla całego budynku

          □ mieszkanie/lokal  posiada własne źródło ciepła

9. Rodzaj ogrzewania:

□ instalacja c.o. (instalacja rozprowadzająca, grzejniki)

□ źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, metalowe, piece akumulacyjne, elektryczne, inne………………..)

10. Planowany termin realizacji inwestycji (miesiąc, rok)

          

         rozpoczęcie: ………………………                       zakończenie: …………….............

    …………………………….……………………….………

Data i podpis Wnioskodawcy   



VIII. Wykaz dokumentów przedkładanych razem z wnioskiem (dokumenty wymagane)

1. oświadczenie, że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości gruntowej stanowiącym część

składową tej nieruchomości,  budynku mieszkalnym trwale z gruntem związanym lub części takiego budynku

(lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności -nie

jest prowadzona działalność gospodarcza (Załącznik nr 1 do wniosku);

2. aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest wpisanie numeru

elektronicznej księgi wieczystej we wniosku). W razie braku księgi wieczystej lub braku informacji o budynku w

księdze  wieczystej  wymagany  jest  aktualny  wypis  z  kartoteki  budynków  potwierdzający  tytuł  prawny  do

korzystania z nieruchomości;

3. pisemne oświadczenie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji

oraz  o  posiadaniu  przez  wszystkich  współwłaścicieli  wiedzy  co  do  zakresu  i  rodzaju  planowanych  prac;

(Załącznik nr 2 do wniosku)

4. oświadczenie,  że  wskazana  nieruchomość  jest  użytkowana  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego;

(Załącznik nr 3 do wniosku)

5. oświadczenie,  o  posiadaniu  zainstalowanego  i  pracującego  starego  źródła  ciepła  oraz  zobowiązanie  do

zlikwidowania  starego  źródła  ciepła  i  wykorzystywania  wyłącznie  dofinansowanego  systemu ogrzewania  w

okresie 5 lat od rozliczenia dofinansowania; (Załącznik nr 4 do wniosku)

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, (Załącznik nr 5 do wniosku).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka etap II w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                   

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

Data i podpis Wnioskodawcy   



Załącznik nr 1 do wniosku

Oświadczenie

że  w  budynku  mieszkalnym  posadowionym  na  nieruchomości  gruntowej  stanowiącym  część

składową  tej  nieruchomości,  budynku  mieszkalnego  trwale  z  gruntem  związanym  lub  części

takiego budynku (lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od

gruntu przedmiot własności - nie jest prowadzona działalność gospodarcza

Nazwisko, imię Wnioskodawcy: ……………………………………

Oświadczam,  że  w  budynku  mieszkalnym  (adres)  ……………………………………………….......

…………………………………posadowionym  na  nieruchomości  gruntowej  (nr  działki)

…………………………....  stanowiącym część  składową tej  nieruchomości,   budynku mieszkalnego

trwale  z  gruntem  związanym  lub  części  takiego  budynku  (lokal  mieszkalny)  –  które

z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności nie jest prowadzona

działalność gospodarcza.

………………………………..

       Data i podpis Wnioskodawcy



Załącznik nr 2 do wniosku

Oświadczenie

współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji, o posiadaniu 

przez współwłaściciela wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac

Dane współwłaściciela nieruchomości:

1. Nazwisko, imię ........……………………………………………………………………

2. PESEL ……………………………………

3. Telefon ……....……………………………

4. email: ……………………………………..

5. Adres zamieszkania: 

a. Miejscowość:……………………………. .

b. Ulica:……………………………………. .

c. Kod pocztowy:…………………………. .

d. Nr domu/Nr lokalu:………………………..

Oświadczam, że jestem współwłaścicielem nieruchomości:

1. Miejscowość……………………………

2. Kod pocztowy … … … … … … … . .

3. Ulica … … … … … … … … … … . .

4. Nr domu/Nr lokalu … … … … … … . .

5. Nr działki … … … … … … … … … .

6. Księga wieczysta numer ………………..



1. wyrażam zgodę na realizację inwestycji oraz posiadam wiedzę co do zakresu i rodzaju 

planowanych prac.

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156
Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).

2) Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  zbioru  danych  „Centralny  system  teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).

3) Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy  dotyczące  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego Funduszu  Społecznego,  Funduszu
Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu
Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c) ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w
perspektywie finansowej 2014–2020;

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji  (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.  ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

4) Dane  osobowe w zakresie  wskazanym w pkt.  1  oraz pkt.  2  będą  przetwarzane wyłącznie  w celu  realizacji  Programu,  w
szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

5) Dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  zakończenia  realizacji  projektu  i  jego  rozliczenia  oraz  do  momentu
zamknięcia  i  rozliczenia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia
okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest
brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7) Osoba,  której  dane  dotyczą  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich:  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO.

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 1 Należy dostosować zapisy
pod  kątem  danego  typu  projektu  (m.  in.  decyduje  tutaj  kwestia  pomocy  publicznej,  rozliczania  VAT,  mechanizmów
odzyskiwania, archiwizacji itp.)

11) Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a)  wyznaczonym  przez  ADO  wskazanym  w  ust.  1,  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty  elektronicznej:
iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;

b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl

      Data i podpis Współwłaściciela



Załącznik nr 3 do wniosku

Oświadczenie

że budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości gruntowej stanowiący część składową tej

nieruchomości, budynek mieszkalny trwale z gruntem związany lub część takiego budynku (lokal

mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot

własności -jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

Nazwisko, imię Wnioskodawcy: ………….........................................

Oświadczam,  że  budynek  mieszkalny  (adres)……………………………………………………..

posadowiony na nieruchomości gruntowej (nr działki) ………………. stanowiący część składową tej

nieruchomości,  budynek  mieszkalny  trwale  z  gruntem  związany  lub  część  takiego  budynku  (lokal

mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

…………………………………

  Data i podpis Wnioskodawcy



Załącznik nr 4 do wniosku

Oświadczenie

o posiadaniu zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła oraz zobowiązanie do

zlikwidowania starego źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu

ogrzewania w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji

Nazwisko, imię Wnioskodawcy: ………………………………………..

Oświadczam,  że  w  budynku  mieszkalnym  (adres)……………………………………………………..

posadowionym na nieruchomości gruntowej (nr działki) ………………. stanowiącym część składową

tej  nieruchomości,  budynku mieszkalnym trwale  z  gruntem związanym lub  części  takiego budynku

(lokal  mieszkalny)  -  które  z  mocy  przepisów szczególnych stanowią  odrębny od  gruntu  przedmiot

własności, posiadam zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła na paliwa stałe, oraz że zobowiązuje

się do zlikwidowania starego źródła ciepła i wykorzystywania dofinansowanego systemu ogrzewania

jako głównego źródła ciepła w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji.

……………………………….. 
Podpis Wnioskodawcy

    



Załącznik nr 5 do wniosku

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych

Nazwisko, imię Wnioskodawcy: …………………………………………………………………….

Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
2014–2020”,  jest  Zarząd  Województwa  Małopolskiego  stanowiący  Instytucję  Zarządzającą  dla  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul.
Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej
zwanym Ministrem).

3) Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.
1  lit.  c)  oraz art.  9  ust.  2 lit  g)  RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

a) rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE) Nr  1303/2013  z  dnia  17  grudnia  2013 r.  ustanawiającego wspólne  przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020;

c) rozporządzenia  Wykonawczego  Komisji  (UE)  Nr  1011/2014  z  dnia  22  września  2014  r.  ustanawiającego  szczegółowe  przepisy
wykonawcze  do  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzorów  służących  do
przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe  przepisy  dotyczące  wymiany  informacji  między  beneficjentami  a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

4) Dane  osobowe  w  zakresie  wskazanym w pkt.  1  oraz  pkt.  2  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  Programu,  w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,  kontroli,  audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  2014-2020  oraz  zakończenia  okresu  trwałości  dla  projektu  i  okresu
archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie
z art. 15, 16, 18 RODO.

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej
danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 1 Należy dostosować zapisy pod kątem danego
typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.)

11) Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust.  1,  wysyłając  wiadomość na  adres  poczty elektronicznej:  iodo@umwm.malopolska.pl lub
pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków;

b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl

Podpis Wnioskodawcy

…………………………….



Dane do przygotowania umowy dotacji
......…  dnia.… 

imię nazwisko: … .........………... 

adres inwestycji: ……………….. 

nr pesel: … ……………………..

dowód osobisty : seria i numer:……... … 

wydanym przez ……………….. 

ważnym do…………….

adres zamieszkania .… ………..

termin realizacji inwestycji do: ………...… 

Proszę o przekazanie środków z przyznanej mi dotacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 

nr rachunku: … …………………………………………………….

Podpis ……………………...


