
 

Załącznik 15 
 

 

Numer ewidencyjny wniosku: ………………. 

 

Data wpływu: …………………………………. 

     

            (wypełnia Grantodawca) 

………………………………………………. 
                                                                        Miejscowość i data   

 

      

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu 

 „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

Nabór uzupełniający ciągły 

Ja, niżej podpisany/a* (właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości) 

…………………..……………........………………………..….…………………………………………..………… zamieszkały/a pod 

adresem:...……………………………………..…….......…………………………………. 

tel.:….............………..…..……………………… e-mail: …………………………………...…………………… 

wnioskuję o przyznanie grantu w ramach projektu pn.: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego planowanego do realizacji przez Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w ramach działania 4.1 

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym nieruchomości* 

położonej na terenie [nazwa miejscowości] ..................................................................... przy ulicy 

………………………………………………………… i mam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiając 

zarówno instalację, jak i eksploatację zadeklarowanej poniżej instalacji OZE w okresie Trwałości Projektu. 

 

Zgodnie z powyższym oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie i montażem**: 

□ instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów 

PV nie mniejszej niż 2,8 kWp, 
□ pompy ciepła do przygotowania C.W.U. o mocy grzewczej do 3,0 kW (zasobnik do 300l), 
□ kotła na pelet o mocy grzewczej od 10-20 kW, 
□ kotła na pelet o mocy grzewczej od 20-30 kW, 
 

  



 

W przypadku braku dostępnych wariantów instalacji „łączonych” (tj. montaż kotła na pelet wraz z instalacją 

fotowoltaiczną lub montaż pompy ciepła do c.u.w. wraz z instalacją fotowoltaiczną), jestem zainteresowany 

uczestnictwem w projekcie i montażem jednej instalacji:  

□ TAK                                  □ NIE  

Oświadczam: 

Do celów grzewczych budynek posiada: 

❏ pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pelet, ogrzewanie elektryczne lub wykorzystuje ciepło sieciowe, 

❏ kocioł węglowy zasypowy lub z podajnikiem o klasie niższej niż 5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012, 

❏ kocioł węglowy podajnikiem 5 klasy (norma PN-EN 303-5:2012) lub zgodny z Dyrektywą w sprawie 

Ecodesign. 

 

❏ W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza. 

❏ W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza. 

 

❏ Wnioskodawca mieszka pod tym samym adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji 

odnawialnego źródła energii  

 

Średnie łączne roczne zużycie energii elektrycznej na cele mieszkaniowe dla nieruchomości objętej 

wnioskiem wynosi  _ _ _ _ _ _ kWh.***  

 

 

Ponadto, oświadczam, iż: 

● Będę utrzymywać działającą instalację OZE dofinansowaną ze środków Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   

Regionalnego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 

2014–2020 w okresie Trwałości projektu. 

● Deklaruję pokrycie kosztów przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz kosztów 

niekwalifikowanych instalacji OZE. 

● Dla budynku, gdzie zamontowana zostanie instalacja OZE, przeprowadzona została weryfikacja techniczna 

przez podmiot / osoby do tego uprawnione. W załączeniu przekazuję Kartę weryfikacji technicznej 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

● Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach 

związanych z Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  U.  



 

z  2019  r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ich wykorzystywanie i przekazywanie firmie sprawującej funkcję 

inspektora nadzoru w celach związanych z realizacją projektu. 

● Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż 

instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

oraz wszystkimi jego załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą 

wymagań wynikających z Regulaminu obejmujących m.in.: 

○ brak jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz gminy w której 

zamontowana zostanie instalacja OZE. 

● Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu budynek, na który ubiegam się o grant 

został oddany do użytkowania.  

 

 

 

                                                 ………………............................…………………………………….….  
                              (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości /pełnomocnika) 

 

 

  

Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu – nabór uzupełniający: 

1. Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do 

nieruchomości (jeżeli dotyczy). 

2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

3. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest. 

4. Klauzula informacyjna RODO. 

5. Karta weryfikacji technicznej (wg wzoru w Załączniku nr 5 do regulaminu projektu) 

 

 

* Nie można składać deklaracji na montaż instalacji OZE, która już jest zainstalowana na potrzeby budynku.  

** Proszę zaznaczyć jedną wybraną technologię lub technologie i moc krzyżykiem.  

*** Roczna wartość zużycia energii elektrycznej określona na podstawie faktur za energię elektryczną lub zestawienia z Zakładu Energetycznego. 

Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury lub zestawiania zużycia z zakładu energetycznego starsze niż 2 lata od daty złożenia 

wniosku. Dla nowych budynków, które nie są jeszcze użytkowane, zostanie przyjęta zerowa wartość zużycia. Jeżeli wnioskodawca nie posiada 

dokumentacji zużycia energii z okresu całego roku może go wyliczyć na podstawie zużycia z minimum następujących po sobie 90 dni.    



 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla 

budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku reprezentujący Biuro Związku przy 

ul. Rudzkiej 13c. 

b) adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: Adam Wawoczny, 

a.wawoczny@subregion.pl. 

c) Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 

z realizacją (tj. przygotowaniem, realizacją, rozliczeniem i utrzymaniem trwałości) projektu pn. 

„Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego, po tym okresie (w przypadku braku lub przedawnienia 

roszczeń) dane będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja dot. realizacji projektu w związku ze współfinansowaniem projektu 

„Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-

2020. 

e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do 

przenoszenia danych,6.  

f) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować 

będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

h) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

…………………………………………………….….  

    (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości / 

pełnomocnika) 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu – nabór uzupełniający 

 

 

Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych właścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego 

do nieruchomości 

 

Ja…………….............................zamieszkały/a w ……………………………… przy 

ul…………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym nr: 

....................................................................... upoważniam Pana/Panią …………………………………. 

zamieszkałego/zamieszkałą w……………………………… przy ul…………………………………………………….. 

legitymującą się dowodem osobistym nr:....................................................................... do 

reprezentowania mnie w całym procesie realizacji Projektu. 

 

 

 

……………………………………………   

data i czytelny podpis właściciela / 

współwłaściciela nieruchomości 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu – nabór uzupełniający 

 

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu 

prawnego do nieruchomości 

 

Ja…………….............................zamieszkały/a w ……………………………… przy 

ul…………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym nr: 

....................................................................... udzielam Panu/Pani …………………………………. 

zamieszkałemu/zamieszkałej w……………………………… przy ul…………………………………………………….. 

legitymującemu/legitymującej się dowodem osobistym nr:....................................................................... 

pełnomocnictwa do podpisania i złożenia Wniosku o przyznanie grantu wraz z dokumentacją 

towarzyszącą.  

 

 

 

……………………………………………   

data i czytelny podpis właściciela / 

współwłaściciela nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 3. do Wniosku o przyznanie grantu – nabór uzupełniający 

  

Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest 

  

  

Oświadczam, że obecne pokrycie dachowe w postaci materiału zawierającego azbest wymienię przed 

wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wymianę pokrycia dachowego zakończę przed montażem w/w instalacji. 

  

 

…………………………………………………….….  

    (data i czytelny podpis właściciela / współwłaściciela(i) nieruchomości / 

pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 


