Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu grantowego

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE
„Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej”
realizowanym przez miasto Bielsko-Biała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła anergii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze.

Warunkiem rozpatrywania wniosku jest jego kompletne i czytelne wypełnienie oraz terminowe złożenie!

1.

Dane o wnioskodawcy:

1.1 Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego:

PESEL:

1.2 Adres zamieszkania/do koresp. (kod, miejscowość) :

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

(ulica nr bud./lok.)………..................................................................................................................................
1.3 Telefony do kontaktu:

,

1.4 Adres e-mail: ............................................................................................................................................

2.

Dane ogólne obiektu:

2.1 Lokalizacja zadania: budynek w Bielsku-Białej,
(adres budynku) ul. ....................................................................................... nr .............. nr lokalu..................
2.2 Funkcja i stan prawny budynku (proszę zaznaczyć TAK lub NIE w każdym wierszu):
- czy obiekt jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

TAK

NIE

- czy prowadzona w budynku działalność gospodarcza lub / i najem
przekracza 30% jego powierzchni

TAK

NIE

- czy nowe źródło ciepła będzie ogrzewać powierzchnię
związaną z działalnością gospodarczą lub / i najmem

TAK

NIE

- czy jestem jedynym właścicielem budynku

TAK

NIE

- czy jestem współwłaścicielem budynku

TAK

NIE

- czy w budynku są inne lokale/mieszkania z oddzielną księgą wieczystą

TAK

NIE

TAK

NIE

(jeśli zaznaczono TAK, to podać liczbę wszystkich wydzielonych lokali):
- czy sytuacja własnościowa budynku jest prawnie uregulowana
2.3 Nr księgi wieczystej:

BB1B

2.4 Nr działki na której zlokalizowany jest budynek: ………………, obręb: ………...………………….

3.

Informacje dodatkowe:

3.1 Budynek został wcześniej zgłoszony na listę kolejkową do udziału w miejskim programie wymiany
kotłów (program PONE).
TAK
NIE
3.2 Budynek został wcześniej zakwalifikowany na listę rezerwową instalacji pompy ciepła w programie
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.
TAK
NIE
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4.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego
dalej RODO, informujemy iż:
a) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała,
pl. Ratuszowy 1.
b) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
c) Dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji celowej (poprzez zawarcie umowy)
na wymianę źródła ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w ramach zadania pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej”,na podstawie art. 6.
ust. 1 lit. b i f RODO.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt c), lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
e) Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
pracownicy Administratora, podmioty z którymi została zawarta umowa powierzenia danych. Odbiorcą danych będzie
Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest
wyłącznie w celach określonych w pkt c).
f) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, - przy czym możliwość (zakres
i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa
oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
g) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości zawarcia umowy na dotację.
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

5.

Oświadczenia wnioskodawcy

5.1 Zobowiązuję się przed zawarciem umowy o powierzenie grantu dostarczyć, pod rygorem wykluczenia

z projektu, następujące dokumenty:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

„Zapewnienie dostawy ciepła” w przypadku wybrania podłączenia do sieci ciepłowniczej lub zaświadczenie o braku
technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej w przypadku wybrania innych źródeł
ciepła, wystawione przez P.K. „Therma” sp. z o.o. Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,
kserokopię pierwszego wpisu do Dziennika budowy (dotyczy budów rozpoczętych po 31.12.2008 r.),
spis wykonanych od początku 2011 roku i planowanych do wykonania prac termomodernizacyjnych w budynku wraz
z terminami ich realizacji (dotyczy budynków, których budowa rozpoczęła się przed 1.01.2009 r.),
wydruk z księgi wieczystej (nie starszy niż 6 miesięcy) lub kopię aktu własności,
oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele realizacji zadania w ramach projektu grantowego,
zgody współwłaścicieli budynku na realizację zadania w ramach projektu grantowego,
informację wskazującą numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki na grant.

5.2 Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem naboru do projektu grantowego „Likwidacja starych
źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej” oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych.
5.3 Oświadczam, że na dzień składania wniosku nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań
finansowych wobec Miasta Bielsko-Biała (wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób
posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu).

Bielsko-Biała, dnia ........................................

podpis wnioskodawcy: ............................................
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6.

Charakterystyka planowanego zadania

6.1 Wniosek dotyczy dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła na:
(można wskazać tylko jedną opcję) |1
a) węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej
b) kocioł gazowy ……………………………………………...
c) pompę ciepła ……………………………………………….
d) ogrzewanie elektryczne …………………………………….
6.2 Nowe źródło ciepła będzie wykorzystywane także do ogrzewania ciepłej wody użytkowej:
TAK
NIE

7.
7.1

Dane ogólne dotyczące budynku
|2

Data pierwszego wpisu do dziennika budowy budynku:
(dzień-

miesiąc-

rok)

7.2

Data zakończenia prac termomodernizacyjnych:

7.3

Przybliżona kubatura budynku: …………..…..…[m3]

7.4

Powierzchnia użytkowa budynku: ………………[m2]

7.5

Powierzchnia ogrzewana: ……………[m2] (powinna być mniejsza lub równa wartości podanej w 7.4.)

7.6

Czy budynek posiada przyłącze gazowe? TAK

8.

|3

NIE

Dane dotyczące istniejącego ocieplenia budynku

8.1

Czy po zakończeniu budowy budynek był poddany termomodernizacji? TAK

8.2

Materiał, z którego wykonano ściany zewn. (np. cegła pełna, gazobeton, pustak ceramiczny, inne)

NIE

…………………………………………….........…………………………………………………
8.3

Całkowita grubość ścian zewn.: …..….[cm], w tym grubość izolacji (jeśli zastosowano) ….… [cm]

8.4

Czy strop lub stropodach lub dach nad ostatnią kondygnacją jest docieplony? TAK

8.5

Grubość ocieplenia dachu/stropodachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją: ……….[cm]

8.6

Typ stolarki okiennej: drewniana

8.7

Rok montażu stolarki okiennej:

9.
9.1

PVC(tworzywo)

NIE

aluminium

Dane istniejącego źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji:
Zaznacz występujący w budynku typ i liczbę sztuk starych źródeł ciepła na paliwo stałe:
- kocioł komorowy na paliwo stałe (węgiel/drewno) z zasypem ręcznym

szt.

- kocioł automatyczny na paliwo stałe z podajnikiem klasy III .………..

szt.

- piece kaflowe (komplet pieców w budynku) …………………………

szt.

- miejscowy ogrzewacz pomieszczeń (koza, kominek) …………………

szt.

- kominek z płaszczem wodnym ………………………………………..

szt.

9.2

Rok produkcji źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji:

9.3

Moc likwidowanego podstawowego źródła ciepła w budynku ……………….. [kW] |5

|4
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9.4

W budynku występują dodatkowe źródła ciepła na paliwa stałe inne niż przewidziane do likwidacji
w ramach Programu Grantowego
NIE
TAK
……..…………………………………………………………………………|6

9.5

Przeciętne roczne zużycie paliwa stałego |7

9.6

- węgiel (dowolny sortyment, w tym ekogroszek)

……….. [ton]

- brykiet drzewny (w tym pellet)

……….. [ton]

- drewno opałowe

……….. [m3] (metry przestrzenne)

- inne (podać rodzaj: ..…………………………)

………. […...] (podać ilość i [jednostkę])

Dotychczasowy sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej
(wypełnić jeśli w punkcie 6.2 zaznaczono TAK):
a)

zbiornik / zasobnik / bojler
- podłączony do kotła na paliwo stałe (ten sam co ogrzewanie)
- z grzałką elektryczną………………………………………….
- ogrzewany gazem……………………………………………..
- trzon kuchenny z podkową……………………………………

b) podgrzewanie przepływowe (bez zbiornika) przez:
- kocioł gazowy…………………………………………………
- podgrzewacz elektryczny……………………………………..
c) przeciętna ilość zużywanej wody (ciepłej i zimnej łącznie) rocznie …………….. [m3/rok]

10. Techniczne informacje uzupełniające (wypełnia wnioskodawca):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Składając niniejszy wniosek wyrażam wolę udziału w Projekcie i oświadczam, że wszelkie podane
przeze mnie dane są według mojej najlepszej wiedzy zgodne ze stanem faktycznym.

Bielsko-Biała, dnia ........................................

podpis wnioskodawcy: ............................................

OBJAŚNIENIA:

|1w przypadku zaznaczenia opcji a) konieczne będzie przedstawienie „Zapewnienia dostawy ciepła”,
w przypadku wybrania opcji b), c) lub d) należy dostarczyć zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

|2należy wypełnić w przypadku budynków budowanych po roku 2008,
|3należy wypełnić w przypadku budynków budowanych przed rokiem 2009 lecz poddanych termomodernizacji po roku 2010,
można podać datę planowanej termomodernizacji, która ma zakończyć się przed rozliczeniem Projektu Grantowego,
|4należy podać dane z tabliczki znamionowej, w przypadku braku tabliczki podać orientacyjny rok zainstalowania urządzenia,

|5dotyczy

urządzeń na których jest czytelna tabliczka znamionowa lub jest zachowana dokumentacja, w innym wypadku można
pozostawić puste pole bez wypełnienia,
|6 w przypadku zaznaczenia opcji „TAK” należy podać jakie są w budynku dodatkowe źródła ciepła na paliwo stałe,

|7 na podstawie średnich zużyć z ostatnich lat.

ID:

4

