Załącznik nr 1 do Regulaminu
Nr wniosku:
Data złożenia wniosku:

ZGŁOSZENIE
do udziału w projekcie RPZP.02.15.00-32-A056/19
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEŚCIE WAŁCZ”
w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
– Zachodniopomorski Program Antysmogowy
Dane wnioskodawcy
Nazwisko

Imię

PESEL

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail (nie jest obowiązkowy)
Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

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
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

Województwo

Nr księgi
wieczystej

Powierzchnia
całkowita budynku

Numer
ewidencyjny
działki

Rok oddania
budynku do
użytkowania
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Jaki dokument
potwierdza prawo
do dysponowania
nieruchomością,
w której
przeprowadzona
zostanie
modernizacja
energetyczna?

Czy w budynku
prowadzona jest
działalność
gospodarcza?
(TAK/NIE)

Czy budynek jest budynkiem mieszkalnym?
(jeżeli nie jest – zgłoszenie nie może zostać przyjęte)
Rodzaj budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(wolnostojący, bliźniak, szeregowiec):

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele
ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody użytkowej.

Data montażu obecnie używanego źródła ciepła
(proszę podać rok)
Czy dla budynku wykonano audyt energetyczny?
(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)
Informacje o nowym źródle ciepła
Rodzaj planowanego źródła ciepła
(np. podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie
gazowe, ogrzewanie elektryczne)

Uzasadnienie wyboru nowego źródła ciepła

Czy nowe źródło ciepła będzie spełniało normy dla
ekoprojektu obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.?
Czy Wnioskodawca zamierza zlikwidować
dotychczasowe źródło ciepła
(kocioł lub piec węglowy) – WARUNEK KONIECZNY
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Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia
(data rozpoczęcia i data zakończenia w formacie
miesiąc/rok)
Dodatkowe załączniki
Informacja z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Wałczu o możliwości podłączenia do sieci (zgodnie
z hierarchią wskazaną w załączniku nr 3 Kryterium
wyboru projektów – l.p. 1.8)





Istnieje możliwość

brak jest możliwości lub jest to
ekonomicznie nieuzasadnione

…………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka przedstawiciela ZEC Spółka z o.o.
w Wałczu wraz z datą
Informacja z zakładu gazowniczego o możliwości
podłączenia do sieci gazowej (zgodnie z hierarchią
wskazaną w załączniku nr 3 Kryterium wyboru
projektów – l.p. 1.8)





Istnieje możliwość

brak jest możliwości lub jest to
ekonomicznie nieuzasadnione

…………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka przedstawiciela zakładu
gazowniczego wraz z datą
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością od momentu złożenia zgłoszenia o
przyznania grantu do zakończenia okresu trwałości,
tj. 6 lat, licząc od daty złożenia rozliczenia
Zgoda właściciela budynku (jeśli dotyczy)
(Zgodnie z SOOP – zad. 2.15 – poz. 9)
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Informacja o planowanym zakresie prac termomodernizacyjnych
Izolacja cieplna ścian (w tym stolarki okiennej i
drzwiowej) – Tak/Nie
Izolacja cieplna stropu (w tym dachu) – Tak/Nie
Izolacja cieplna podłogi – Tak/Nie
Uzasadnienie planowanego zakresu prac

Przedsięwzięcie zakłada poprawę
energetycznej budynku o min. 25%
(Tak/Nie)

efektywności

Przedsięwzięcie zakłada uzyskanie redukcji emisji
CO2 o min. 30%
(Tak/Nie)

Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.
O zakresie niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych (pełnej lub częściowej
termomodernizacji) przesądzają zapisy audytu energetycznego.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania grantu od Gminy Miejskiej Wałcz
wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.
2. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Oświadczam, że uzyskałem zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia1.
4. Oświadczam, ze jednorodzinny budynek mieszkalny, w którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, jest dopuszczony do użytkowania.
5. Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
6. Oświadczam, że zapewnię środki własne pozwalające na realizację przedsięwzięcia.
7. Oświadczam, że podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany i nie mam prawnej możliwości
odliczenia podatku naliczonego VAT od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

1

Jeżeli dotyczy
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8. Oświadczam, że nie uzyskałem/-am dofinansowania na przedsięwzięcie, a w przypadku
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nie będę ubiegał/-a się o dofinansowanie na ten sam cel
objęty zgłoszeniem w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego – działanie
2.14 Poprawa jakości powietrza oraz Programu „Czyste Powietrze”.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym
zgłoszeniu, na cele realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
w mieście Wałcz”, tj. w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w projekcie.
10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – Grantobiorcy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej RODO) informuje
się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Wałcz jest Gmina Miejska Wałcz
z siedzibą w Wałczu, Plac Wolności 1, 78-600, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@umwalcz.pl we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przyjęcia
i rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w projekcie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
W MIEŚCIE WAŁCZ” nr RPZP.02.15.00-32-A056/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych –
Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
5. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3,
w szczególności Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektu i zachowania okresu
trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych (RODO).
8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie sowich danych w dowolnym momencie, w formie,
w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Administrator nie będzie ich dalej przetwarzał.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.

…………………………………………………………..
data i czytelny podpis
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