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ZGŁOSZENIE  

PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH NABORU 2.14 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA – 

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY „PRZEDSIĘWZIĘCIA 

INWESTYCYJNE Z ZAKRESU LIKWIDACJI „NISKIEJ EMISJI”, OBEJMUJĄCE WYMIANĘ 

STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA MNIEJ EMISYJNE W 

MIEŚCIE SZCZECINEK" 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwisko  

KOWALSKI 

Imię  

JAN 

PESEL  

111111111 

Telefon 

kontaktowy 

 

000000000 

Adres e-mail  

jankowalski@poczta.pl 

2. Adres zamieszkania 

Ulica  

GOŁĘBIA 

Nr domu/lokalu  

1 

Kod pocztowy  

78-400 

Miejscowość  

SZCZECINEK 

Gmina  

SZCZECINEK 

Województwo  

ZACHODNIOPOMORSKIE 

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

Ulica - 

 

Nr domu/lokalu - 

Kod pocztowy - Miejscowość - 

Gmina - Województwo  

- 

4. Informacje dotyczące budynku/lokalu 

Ulica  

GOŁĘBIA 

Nr domu/lokalu  

1 

Kod pocztowy  

78-400 

Miejscowość SZCZECINEK 

Gmina  

SZCZECINEK 

Województwo  

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Nr księgi 

wieczystej 

 

KO1/0000000/00 

Powierzchnia 

całkowita 

budynku/lokalu 

 

50 m² 

Numer 

ewidencyjny 

działki 

 

12/85 

Rok oddania 

budynku do 

użytkowania 

 

1980 

Czy w TAK/NIE Jaki dokument  

Nr wniosku: 

Data złożenia wniosku: 
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budynku/lokalu 

prowadzona jest 

działalność 

gospodarcza? 

Proszę zaznaczyć 

właściwą 

odpowiedź. 

 potwierdza prawo 

do dysponowania 

nieruchomością, w 

której nastąpi 

zmiana systemu 

ogrzewania? 

 

 

AKT NOTARIALNY 

Czy lokal /budynek jest lokalem /budynkiem 

mieszkalnym? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele 

ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

 kocioł węglowy 

 piec węglowy 

 piec kaflowy: ilość sztuk…………… 

Data montażu obecnie używanego źródła ciepła  

1999 

 

Czy dla lokalu /budynku wystawiono świadectwo 

charakterystyki energetycznej? 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

 

                                  TAK/NIE 

 

Data wystawienia świadectwa charakterystyki 

energetycznej (jeśli wystawiono – ważne 10 lat 

od daty wystawienia) 

W przypadku braku świadectwa charakterystyki 

energetycznej pole należy pozostawić 

niewypełnione. Po wykonaniu ww. świadectwa 

pole zostanie uzupełnione przez pracownika UM. 

Poziom zapotrzebowania lokalu /budynku na 

energię zgodnie ze świadectwem charakterystyki 

energetycznej (EPH+W maksymalnie 150  

kWh/m2 na rok) 

W przypadku braku świadectwa charakterystyki 

energetycznej pole należy pozostawić 

niewypełnione. Po wykonaniu ww. świadectwa 

pole zostanie uzupełnione przez pracownika UM. 

 

5. Informacje o nowym źródle ciepła 

Rodzaj planowanego źródła ciepła 

(np. podłączenie do sieci ciepłowniczej,  

ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne) 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Uzasadnienie wyboru nowego źródła ciepła  

Np.: Wybór podłączenia do sieci ciepłowniczej 

jest uzasadniony ekonomicznie i technicznie. 

 

Czy nowe źródło ciepła będzie spełniało normy 

dla ekoprojektu obowiązujące od 1 stycznia 2020 

r.?  

(jeśli dotyczy)  

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

 

TAK/NIE/ND 

(Dotyczy ogrzewania opartego na paliwie stałym). 

Czy Wnioskodawca zamierza zlikwidować 

dotychczasowe źródło ciepła 

(kocioł lub piec węglowy) 

TAK/NIE/ND 
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Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Czy nowe źródło ciepła będzie indywidualne czy 

obejmujące także innych mieszkańców  

(dotyczy lokalu mieszkalnego) 

Nowe źródło ciepła będzie źródłem 

indywidualnym. 

Termin realizacji przedsięwzięcia  

(data rozpoczęcia i data zakończenia w formacie 

dzień/miesiąc/rok) 

 

01.08.2020-30.10.2020 

 

6. Dodatkowe załączniki 

Informacja z Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o. o możliwości podłączenia do sieci (zgodnie z 

hierarchią wskazana w regulaminie udzielenia 

wsparcia § 2 pkt. 9).  

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE/ND 

 

Informacja z Zakładu Gazowniczego o 

możliwości podłączenia do sieci (zgodnie z 

hierarchią wskazana w regulaminie udzielenia 

wsparcia § 2 pkt. 9). 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE/ND 

(W przypadku, gdy jest możliwość podłączenia do 

MEC) 

Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do 

dysponowania nieruchomością  

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE/ND 

 

Zgoda właściciela lokalu  (dotyczy najmu lokali 

komunalnych)  

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE/ND 

(W przypadku najmu lokalu) 

Dowód istniejącego źródła ciepła przed 

likwidacją trwale związanego z podłożem, ścianą 

np. zdjęcie 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

7. Oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 

konkursu wraz z załącznikami do niego i 

akceptuję zasady i warunki w nim zawarte. 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Oświadczam, że grant nie będzie pokrywał 

wydatków przeznaczonych na ten sam cel 

finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Oświadczam, że jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej (art. 297 § 1 kodeksu 

karnego) za przedkładanie podrobionych, 

przerobionych, poświadczających nieprawdę albo 

nierzetelnych dokumentów oraz za składanie 

nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

wsparcia. 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 
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Uprzedzony/-a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że w/w informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 

01.06.2020 Jan Kowalski 

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

data i podpis 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek pl. Wolności 

13, 78-400 Szczecinek; 

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 

Szczecinek, e-mail: iod@um.szczecinek.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w związku z zawarciem i 

realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu udzielenia dotacji na wymianę 

starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w ramach programu RPO WZ 2014-2020.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych być podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty działające na zlecenie 

Administratora, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych w zakresie unormowanym RODO; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich 

podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

 

 


