
Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców 

w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ZMIANĘ SPOSOBU 

OGRZEWANIA BUDYNKU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Siepraw, realizując  politykę ograniczenia niskiej emisji, jest w 

trakcie pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014 – 2020 na dwie inwestycje proekologiczne w budynkach osób fizycznych: 

1. Wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na  kotły gazowe lub opalane biomasą 

(spełniające wymagania Ekoprojektu) wraz z możliwością modernizacji wewnętrznej instalacji 

w budynkach niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. 

2. Wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły nowej 

generacji (spełniające wymagania Ekoprojektu) wykorzystujące paliwa stałe np. ekogroszek 

wraz z możliwością modernizacji wewnętrznej instalacji w budynkach niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. 

Zapraszamy mieszkańców, chcących zmodernizować swój system grzewczy, do złożenia niniejszego 

wniosku. Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy 

Unii Europejskiej. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem 

dofinansowania.  

A.1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

Tytuł prawny do 

nieruchomości: 

 

własność/współwłasność 

 inne 

…………………………………… 

 

B. DANE BUDYNKU – STAN OBECNY 

B.1. TYP BUDYNKU 

 jednorodzinny  wielorodzinny  część mieszkalna 

budynku 

 mieszkanie 

B.2. DANE BUDYNKU 

Miejscowość/Adres/nr działki 

………………………………… 

 

…………..…………………….. 

 

 

 

Ogrzewana 

powierzchnia 

 

………………… m2 

Wiek 

budynku 

………… lat 

Liczba mieszkańców 

 

 

……………………… 



.3. AKTUALNY STAN TECHNICZNY BUDYNKU 

Stolarka okienna: 

 nowa (<15 lat)     

 częściowo nowa     stara (>15 lat) 

Ocieplenie ścian 

 Tak      Tak 

częściowo  

 Nie 

Ocieplenie dachu/stropodachu 

 Tak               Tak 

częściowo  

 Nie 

B.4. PODSTAWOWE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU 

 węgiel    ekogroszek     miał      drewno/biomasa      inne ………………………………… 

B.5. DANE KOTŁA 

Rok produkcji ….……………… 

            

Moc …………… kW 

 

Rodzaj i ilość zużywanego paliwa na rok:  

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

Czy kocioł równocześnie służy do 

przygotowywania ciepłej wody? 

                        

               Tak            Nie  

C. DANE BUDYNKU – STAN PLANOWANY 

C.1. DEKLARACJA 

Deklaruję chęć przeprowadzenia modernizacji ogrzewania budynku polegającej na wymianie pieca. 

 Tak                         Nie 

Deklaruję chęć przeprowadzenia modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. 

 Tak                         Nie 

C.2. PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU 

 gaz                   biomasa               ekogroszek            inny ……………………………………. 

C.2. PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, 

JEŻELI JEST PLANOWANA  

 wymiana stolarki okiennej    ………………………. rok 

 docieplenie ścian budynku  ……………………… rok 

 docieplenie dachu / stropodachu  ……………………. rok 

D. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA BUDYNKU  

Czy w budynku, w którym będzie wymieniany piec jest prowadzona działalność gospodarcza? 

 Tak                      Nie 

 



E. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. Składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę i chęć przeprowadzenia bezpłatnego audytu 

energetycznego. 

2. Jeżeli audyt wykaże konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku będę zobowiązany 

do wykonania tych prac w okresie realizacji projektu, jeżeli do niego przystąpię. 

3. W toku realizacji i po zrealizowaniu zadania muszę udostępnić budynek oraz dokumenty niezbędne 

do wykonania kontroli projektu przez Gminę Siepraw. 

4. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w której ma być realizowana inwestycja objęta 

niniejszym wnioskiem zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Gminę Siepraw. 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 
I. Klauzula informacyjna 

1. Informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. 

Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, www.siepraw.pl, e-mail: gmina@siepraw.pl, tel.: (+48) 12 37 21 800. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl 

3. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu uzyskania dofinansowania na zadanie związane z 

ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Siepraw. 

4. Posiada Pan(ani) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową przyjęcia wniosku. 

 

II. Oświadczenie Wnioskodawcy 

1. Ja niżej podpisana/y działając na podstawie 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Gminę Siepraw. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

Siepraw, dnia ……………………..    podpis ……………………………………….. 

 

 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy kontaktować się z 

Urzędem Gminy Siepraw, tel. 12 37 21 800  

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

Niniejszy wniosek powinny złożyć również osoby, które składały ankietę ws. sposobu ogrzewania 

budynku w 2015 roku i są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do wymiany pieca. 

 

mailto:iod@siepraw.pl

