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Załącznik Nr 6 do Procedury realizacji projektu grantowego 
 

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU 
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła  

na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” 
 

Instrukcja wypełniania formularza: 
1. Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić krzyżykiem. 
2. W miejscach do tego przeznaczonych, Wniosek należy wypełnić czytelnie (komputerowo bądź odręcznie). 
3. Obowiązkowe jest właściwe wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod 

oświadczeniami znajdującymi się na końcu formularza.  
4. Każda ze stron formularza winna być zaparafowana przez Grantobiorcę lub osoby reprezentujące Grantobiorcę.  

 
WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK  DATA I GODZINA ZŁOŻENIA 

WNIOSKU: 
Nr naboru 
 

   

Nr wniosku  
 

   ☐    Złożenie wniosku 
 ☐    Korekta wniosku 

Podpis osoby przyjmującej 
dokument: 

 
 

 

 

A. INFORMACJA O GRANTOBIORCY 

I. NAZWA GRANTOBIORCY1  
Nazwisko  Imię  
Pesel  Seria i numer    

dowodu osobistego 
 

II. NAZWA GRANTOBIORCY2  
Pełna nazwa  NIP  
Regon  KRS  
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Grantobiorcy: 

 

III.  ADRES GRANTOBIORCY 
Powiat  Gmina  
Miejscowość  Kod pocztowy  
Ulica   Nr domu / lokalu  
IV. DANE KONTAKTOWE 
Osoba do kontaktu  Telefon  
Adres e-mail do 
korespondencji3 

 

V. ADRES DO KORESPONDENCJI4 
Powiat  Gmina  
Miejscowość  Kod pocztowy  
Ulica   Nr domu / lokalu  
VI. RACHUNEK BANKOWY GRANTOBIORCY DO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
Dane do przelewu (imię i 
nazwisko / nazwa 
Grantobiorcy, adres) 

 

Numer rachunku:  
Nazwa banku:  

 
1 dotyczy osób fizycznych 
2 dotyczy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy TBS 
3 Uwaga! Na podany adres e-mail będą dostarczane pisma związane z Projektem. W przypadku braku możliwości,  
  korespondencja odbywać się będzie drogą listowną.  
4 wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt. A ppkt. III. 



 
 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 

 
Strona 2 z 16 

 

B. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI I DOTYCHCZASOWYM OGRZEWANIU 

I. NAZWA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Nazwa przedsięwzięcia5  

II. ADRES PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Powiat  Gmina  

Miejscowość  Kod pocztowy   
Ulica   Nr domu / lokalu  
III. INFORMACJA O NIERUCHOMOSCI  

Rodzaj budynku 
☐  budynek jednorodzinny  

☐  budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej 

☐  mieszkanie w budynku jednorodzinnym / wielorodzinnym 

☐  budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej 

☐  budynek wielorodzinny 

☐  budynek historyczny 

☐   inny , jaki ……………………………………………………………………..…….. 
 

Czy budynek znajduje się w Rejestrze zabytków, wykazie zabytków  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub   
gminnej ewidencji zabytków6? 

 ☐  nie 
 ☐  tak, budynek znajduje się w: 

☐  Rejestrze zabytków 
☐  wykazie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

☐  gminnej ewidencji zabytków7 

  
Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym przeprowadzone zostały minimalne inwestycje w efektywność    
energetyczną obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów?8 

☐  nie dotyczy  

☐  nie 

☐  tak, inwestycja dotyczyła: 
☐ wymiany w budynku / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na 

okna o lepszej charakterystyce  tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)]9 ; 
 

☐ ocieplenia stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub 
równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy 
nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach; 
 

☐ zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła. 
 

Nr księgi wieczystej10  Nr ewidencyjny działki 
 

Powierzchnia całkowita 
budynku/wydzielonego 
lokalu mieszkalnego [m2 ] 

 Powierzchnia użytkowa      
budynku / wydzielonego 
lokalu mieszkalnego [m2 ] 

 

 
5 Proszę podać tytuł przedsięwzięcia – tytuł powinien być krótki i wskazywać na podstawowe założenia przedsięwzięcia.  
Np. Wymiana starego kotła węglowego na kocioł gazowy w Gminie ….. 
6 budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, 
nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków. Aktualny link 
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589 
7 należy przedstawić właściwy dokument stwierdzający wpis obiektu do gminnej ewidencji zabytków  
8 dotyczy budynków znajdujących się w Rejestrze zabytków, wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub  gminnej 
ewidencji zabytków 
9 należy potwierdzić informację audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru 
itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o tabelę zamieszczoną  
w załączniku do Procedury realizacji projektu grantowego pn. „Kryterium wyboru Grantobiorców” 
10 Grantobiorca podaje numer księgi wieczystej ; jeśli numer księgi wieczystej nie jest podany, należy dołączyć właściwe dokumenty 
potwierdzające prawo własności do nieruchomości np. umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, przydział lokalu; 
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Powierzchnia ogrzewana     
budynku / wydzielonego 
lokalu mieszkalnego [m2 ] 

 Rok oddania budynku do    
użytkowania11 

Liczba lokali mieszkalnych 
w budynku12: 

 Liczba właścicieli budynku / 
wydzielonego lokalu 
mieszkalnego 

 

Ilość stałych mieszkańców 
(przez okres całego roku) 

 Ilość osób zamieszkujących    
czasowo 

 

 
 

IV. DANE TECHNICZNE BUDYNKU / WYDZIELONEGO LOKALU MIESZKALNEGO 
1)  Czy budynek / wydzielony lokal mieszkalny był poddany termomodernizacji? ☐  tak 

☐  nie 
2) Jeśli tak, jaka jest grubość docieplenia oraz wykorzystany materiał13   

………….. [cm] 
☐  styropian 
☐  wełna 

 
3) Typ stolarki okiennej z roku ………….. 

☐  plastik / pcv 
☐  drewno 
☐  aluminiowe 

4) Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym znajduje się instalacja  
   wentylacji z odzyskiem ciepła? 

☐  tak 
☐  nie 

 
V. DANE OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
Lp. Imię  Nazwisko Tytuł prawny oraz dokument potwierdzający prawo do 

dysponowania nieruchomością14 
1    
2    
3    
4    
5    

 
VI. POSIADANE ŹRÓDŁO CIEPŁA I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB PODGRZANIA C.W.U. 15 
Istniejące, główne źródło ogrzewania ☐  Piec kaflowy  

☐  Kocioł węglowy stary 

☐  Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogu ekoprojektu 2020 

☐  Kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną 

☐  Kominek z otwartym paleniskiem 
 

Producent, model  
(opis np. rok produkcji, moc [kW])16 

 
 
 
 
 

 
11 gdy nie jest znany dokładny rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy, Grantobiorca podaje orientacyjny rok oddania budynku do 
użytkowania 
12 jeśli dotyczy 
13 jeśli dotyczy 
14należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. aktualny odpis lub wydruk  
z Elektronicznej Księgi Wieczystej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 3 miesięcy 
(jeśli dotyczy), akt własności (jeśli dotyczy), Umowę najmu (jeśli dotyczy); przydział lokalu (jeśli dotyczy), 
15 UWAGA! Należy dołączyć zdjęcie wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ciepła oraz zdjęcie urządzenia do 
podgrzania c.w.u. 
16 informacja na tabliczce znamionowej, ewentualnie data montażu 
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Rodzaj spalanego paliwa  ☐  węgiel kamienny 

☐  węgiel brunatny 

☐  drewno / biomasa 

 
DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 
Istniejące pomocnicze źródło  ☐  Brak  

☐  Piec kaflowy  
☐  Kocioł węglowy stary 
☐  Kocioł węglowy nowy, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogu  
     ekoprojektu 2020 
☐  Kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną 
☐  Kominek z otwartym paleniskiem 
☐  Kominek z zamkniętą komorą spalania 
☐  Kocioł olejowy  
☐  Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) 
☐  Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny) 
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)  
☐  Kocioł gazowy standard (propan) 
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (propan) 
☐  Ogrzewanie elektryczne 
☐  Kominek z zamkniętą komorą spalania spełniający wymogi ekoprojektu 2020 

 
Rodzaj spalanego paliwa ☐  węgiel kamienny  

☐  węgiel brunatny 
☐  drewno / biomasa 
☐  olej opałowy lekki 
☐  gaz ziemny 
☐  gaz ciekły LPG 
☐  energia elektryczna 

Oświadczanie dotyczący wysokoemisyjnego źródła ciepła 

 
Oświadczam, iż obecne źródło ciepła nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu17 obowiązujących od 

roku 2020 lub wymagań klasy 518. 
 

 
 
 

☐  tak 

DOTYCHCZASOWY SPOSÓB PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY 
Urządzenie do pogrzania c.w.u. ( jeżeli nie 
jest nim źródło ciepła wymienione powyżej 
lub urządzenie funkcjonuje równolegle) 

☐  Brak  
☐  Kocioł na pellety automatyczny  
☐  Kocioł na biomasę automatyczny 
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)  
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (propan) 
☐  Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny) 
☐  Kocioł gazowy standard (propan) 
☐  Kocioł olejowy  
☐  Terma gazowa z zapłonem elektrycznym  
☐  Terma gazowa z zapłonem dyżurnym 
☐  Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 
☐  Elektryczny podgrzewacz przepływowy 
☐  Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) 

 
System dystrybucji ciepłej wody użytkowej ☐  miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach poboru 

☐  domy jednorodzinne rury dobrze izolowane 
☐  domy jednorodzinne rury plastikowe 
☐  domy jednorodzinne rury nieizolowane 
☐  domy wielorodzinne rury dobrze izolowane, automatyka 
☐  domy wielorodzinne rury nieizolowane 
☐  kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego 

 
17 określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady     
   ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 
18 według normy PN-EN 303-5:2012 
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Zasobnik na c.w.u. ☐  brak zasobnika 
☐  węzeł cieplny bez zasobnika (podłączenie do ciepłowni zewn.) 
☐  zasobnik wyprodukowany po 2005r.  
☐  zasobnik wyprodukowany w latach 2001-2005 
☐  zasobnik wyprodukowany w latach 1995-2000  
☐  stary zasobnik wyprodukowany przed 1995r. 

 
Kolektory słoneczne  ☐  brak 

☐  kolektor płaski, powierzchnia ……………. m² 

☐  kolektor próżniowy, powierzchnia ……………. m² 

Urządzenia pomocnicze pompy obiegowe 
c.o. i c.w.u. 

☐  Tak 

☐  Nie 
 

 
VII. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 19 
Fotowoltaika – zainstalowana moc ☐  brak 

☐  zainstalowana moc instalacji ……….kW , w tym zainstalowana moc do     
     celów grzewczych  ……….kW 

 
 

C. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU – ZAKRES RZECZOWY 
 

I. PLANOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Cel realizacji przedsięwzięcia20 

 
 
 
 
 
 

Opis planowanego przedsięwzięcia21  
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz wydatków kwalifikowalnych  
w ramach przedsięwzięcia22 

 

Nazwa i opis wydatku Wartość [PLN]23 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
19  jeśli dotyczy 
20 należy wpisać co jest celem przedsięwzięcia; np. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń oraz 
dwutlenku węgla emitowanych na terenie Gminy …. poprzez wymianę przestarzałego kotła węglowego na kocioł gazowy. 
21 Uwaga! Należy przedstawić szczegółowy zakres planowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem, m.in. w oparciu o Kryterium 
„Zasadność i adekwatność wydatków” 
22 Uwaga! Należy wyszczególnić wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne – nazwa i cena (jakiego rodzaju urządzenia, materiały, 
roboty itp.) 
23 Uwaga! Podane wartości muszą być spójne z pkt. D „Informacja o przedsięwzięciu – zakres finansowy” ppkt. II.A. lub II.B „Określenie 
wysokości wsparcia w ramach projektu” 
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Razem:  
Wykaz wydatków 
niekwalifikowalnych w ramach 
przedsięwzięcia24 

Nazwa i opis wydatku Wartość [PLN]25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razem:  

 
24 jeśli dotyczy. Uwaga! Należy wyszczególnić wszystkie planowane wydatki niekwalifikowalne – nazwa i cena (jakiego rodzaju 
urządzenia, materiały, roboty itp.) 
25 Uwaga! Podane wartości muszą być spójne z pkt. D „Informacja o przedsięwzięciu – zakres finansowy” ppkt. II.A. lub II.B „Określenie  
wysokości wsparcia w ramach projektu” 
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II. NOWE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA I NOWY SPOSÓB PODGRZANIA C.W.U.  

Nowe źródło ciepła  ☐  Ogrzewanie elektryczne  
☐  Kominek z zamkniętą komorą spalania spełniający wymogi ekoprojektu 2020 
☐  Pompa ciepła powietrze / powietrze 
☐  Pompa ciepła powietrze / woda  
☐  Pompa ciepła woda / woda, glikol/woda, lub bezpośrednie odparowanie w  
     gruncie / woda 
☐  Elektrociepłownia (kogeneracja węgiel lub gaz) 
☐  Ciepłownia (węgiel kamienny) 
☐  Kocioł na pellety automatyczny 
☐  Kocioł na biomasę automatyczny 
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)  
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (propan) 
 

Zaawansowane systemy automatyki i  
sterowania ogrzewaniem 

☐  Tak, przewidziano instalację systemu zarządzania energią (opis)26: 
 
 
☐ Nie, w budynku/ wydzielonym mieszkaniu istnieje instalacja systemu zarządzania  
    energią (opis): 
 
 

NOWY SPOSÓB PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  
Urządzenie do podgrzania c.w.u. ☐  Pompa ciepła powietrze / woda  

☐  Pompa ciepła woda / woda, glikol/woda, lub bezpośrednie odparowanie w  
     gruncie / woda 
☐  Elektrociepłownia (kogeneracja węgiel lub gaz) 
☐  Ciepłownia (węgiel kamienny) 
☐  Kocioł na pellety automatyczny 
☐  Kocioł na biomasę automatyczny 
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)  
☐  Kocioł gazowy kondensacyjny (propan) 
☐  Kocioł gazowy nowego typu (gaz ziemny) 
☐  Kocioł gazowy standard (propan) 
☐  Kocioł olejowy 
☐  Terma gazowa z zapłonem elektrycznym  
☐  Terma gazowa z zapłonem dyżurnym 
☐  Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 
☐  Elektryczny podgrzewacz przepływowy 
☐  Kocioł gazowy starego typu (gaz ziemny) 
 

System dystrybucji ciepłej wody  
 Użytkowej 

☐  Miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio przy punktach poboru 
☐  Domy jednorodzinne rury dobrze izolowane 
☐  Domy jednorodzinne rury plastikowe 
☐  Domy jednorodzinne rury nieizolowane 
☐  Domy wielorodzinne rury dobrze izolowane, automatyka 
☐  Domy wielorodzinne rury nieizolowane 
☐  Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego 
 

Zasobnik na c.w.u. ☐  Brak zasobnika 
☐  Węzeł cieplny bez zasobnika (podłączenie do ciepłowni zewn.) 
☐  Zasobnik wyprodukowany po 2005r.  
☐  Zasobnik wyprodukowany w latach 2001-2005 
☐  Zasobnik wyprodukowany w latach 1995-2000  
☐  Stary zasobnik wyprodukowany przed 1995r. 
 

Kolektory słoneczne  ☐  brak 
☐  kolektor płaski, powierzchnia ……………. m² 
☐  kolektor próżniowy, powierzchnia ……………. m² 

 
26 jeśli montowane w ramach modernizacji. System zarządzania energią – urządzenia i systemy mające na celu zmniejszenie zużycia 
energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, 
sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory 
podpionowe itp.). 
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Urządzenia pomocnicze pompy  
obiegowe c.o. i c.w.u. 

☐  tak 
☐  nie 
 

 
III. ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ27 
Miejsce montażu  instalacji 
OZE  

☐  dach budynku mieszkalnego 
☐  dach budynku niemieszkalnego, tj.……………………………..…. 
☐  grunt 
 
W przypadku montażu instalacji OZE na dachu budynku należy uzupełnić rodzaj pokrycia 
dachowego:  
☐  dachówka 
☐  blacha lub blachodachówka 
☐  azbest  
☐  inny, jaki ? ………………………………………………. 

 
Rodzaj posiadanej taryfy 
energetycznej28 

 

Czy Grantobiorca posiada 
kompleksową Umowę 
sprzedaży energii elektrycznej 
i świadczenia usług 
dystrybucji?  

 

☐  tak 
☐  nie 

 

Nazwa dostawcy prądu29  
Jaka jest moc przyłączeniowa 
z umowy?30 

 

Rodzaj instalacji elektrycznej  ☐  jednofazowa 
☐  trójfazowa 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (w kWh)31 

 

Moc wnioskowanej instalacji  
fotowoltaicznej w kW 

 

……………………..kW,  
w tym moc wnioskowanej instalacji do celów grzewczych ……… kW. 
 

Moc wnioskowanej instalacji  
fotowoltaicznej w kWp32 

Zapis kWp oznacza kW peak, czyli moc szczytową, maksymalną. Wprowadzono taki zapis, żeby nie 
mylić wielkości kW dotyczących mocy czynnej systemów fotowoltaicznych z mocą zainstalowaną w 
modułach fotowoltaicznych - kWp). Dane uzupełnia Grantobiorca zgodnie z posiadaną wiedzą 
dotyczącą zapotrzebowania na moc kWp, tj. 3 kWp, 4 kWp, 5kWp itd. 
 
……………………..kWp. 

Dodatkowe uwarunkowania / 
wymagania mogące mieć 
wpływ na wykonalność 
techniczną lub koszt montażu 
instalacji fotowoltaicznej 
(proszę opisać) 

 

 
27 jeśli dotyczy 
28 należy uzupełnić zgodnie z obowiązującą umową 
29 należy uzupełnić zgodnie z obowiązującą umową 
30 UWAGA! Moc przyłączeniowa nie może być niższa niż moc wnioskowanej instalacji! 
31 UWAGA! Roczne zużycie należy podać na podstawie ostatnich 12 miesięcy. Kserokopię rachunków za ostatnie 12 miesięcy 
lub od momentu zawarcia umowy na dostawę i dystrybucję energii wraz z umową z sprzedaży energii elektrycznej  
i świadczenia dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tzw. Umowę OSD. 
32 UWAGA! Wnioskowaną moc należy określić na podstawie rachunków za prąd z ostatnich 12 miesięcy. Dobierając moc 
instalacji można sugerować się tym, że w polskich warunkach nasłonecznienia na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobiera się 
1,25 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej. 
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Oświadczenie dotyczące wytworzenia energii na potrzeby własne33 
Oświadczam, że wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne. 
 

☐  tak 
☐  nie 
 

Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystywania powierzchni nieruchomości 34 
Oświadczam, że w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym nie prowadzę działalności gospodarczej i nie 
udostępniam powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

☐  tak 
☐  nie 
 

 
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1) Planowany termin rozpoczęcia35  
2) Planowany termin zakończenia36  
3) Czas potrzebny na realizację przedsięwzięcia podany (w miesiącach)  

 
 

V. OPIS REZULTATÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZED  PO JEDNOSTKA 
MIARY 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła    [szt.] 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE    [szt.] 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE    [szt.] 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami    [szt.] 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień 
dla osób z niepełnosprawnościami  
 

X X [szt.] 

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne (TIK) 
 

X X [szt.] 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych O/K/M  
 

X X [os.] 

 
D. INFORMACJA O PRZEDSIEWZIĘCIU – ZAKRES FINANSOWY 

 
I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BUDYNKU / WYDZIELONYM LOKALU MIESZKALNYM 
Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym jest zarejestrowana działalność 
gospodarcza? 
 

☐  tak             

☐  nie 

Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym jest prowadzona działalność 
gospodarcza? 
 

☐  tak           
☐  nie 

Czy w budynku / wydzielonym lokalu mieszkalnym udostępniona jest powierzchnia 
pod działalność gospodarczą innym podmiotom? 
 

☐  tak           
☐  nie 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w w/w nieruchomości, należy 
określić jej rodzaj oraz skalę (np. usługi księgowe / mikroprzedsiębiorstwo) 
 

 

 

 
33 dotyczy montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
34 dotyczy montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
35 nie wcześniej niż data podpisania Umowy o powierzenie grantu z KARR S.A. 
36 nie później niż do dnia 31.10.2021 
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W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w w/w nieruchomości, prosimy 
o informację, jaka powierzchnia jest wykorzystywana na prowadzenie działalności 
gospodarczej [m2] ? 

 
 
…………………. [m2 ] 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w w/w nieruchomości, prosimy 
o informację, czy zajmowana do tego celu powierzchnia, ogrzewana jest innym 
niezależnym źródłem ciepła 

☐  tak, jakim ……………….    

☐  nie 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w w/w nieruchomości, prosimy 
o informację, czy zużycie energii elektrycznej związane z prowadzoną działalnością 
jest rozliczane na podstawie niezależnej umowy z dostawcą i z wykorzystaniem 
niezależnego urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego? 
 

☐  tak           

☐  nie 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  w w/w nieruchomości, 
prosimy o informację, czy odprowadzany jest podatek od nieruchomości związany 
z prowadzoną działalnością gosp.? 

☐  tak           

☐  nie 

 
 

II.A.   OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU  
 

WERSJA I, w przypadku gdy Grantobiorca zaznaczy jedną z poniższych odpowiedzi: 
 

☐  Posiadam prawo do odliczenia w całości podatku VAT (należy przedstawić wartości w kwotach NETTO) 

☐  Nie posiadam prawa do odliczenia w całości podatku VAT (należy przedstawić wartości w kwotach BRUTTO) 

 
Szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN]  

Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych [PLN]  

Szacowana wartość kosztów niekwalifikowalnych [PLN]  

Poziom dofinansowania [%]                                           

Wnioskowana wartość Grantu [PLN]  

Wkład własny Grantobiorcy z wartości kosztów kwalifikowalnych [PLN]  

Wnioskowana kwota pomocy [PLN] stanowi 37:  

☐    pomocy de minimis 

☐    pomoc publicznej 

☐    nie dotyczy 

 
II.B.   OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
 

WERSJA II, w przypadku gdy Grantobiorca zaznaczy jedną z poniższych odpowiedzi: 
 

☐    Posiadam prawo do częściowego odliczenia podatku VAT (proszę wpisać Vat w wierszu „VAT niekwalifikowalny”) 
☐   Będę posiadał prawo do częściowego odliczenia podatku VAT (proszę wpisać Vat w wierszu „VAT niekwalifikowalny”) 

 
Kategoria Netto VAT  Brutto  

Szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN]    

Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych [PLN]    

 
37 należy posiłkować się metodologią związaną z kwestiami podatkowymi (podatek od nieruchomości) . Gdy od części nieruchomości 
Grantobiorca płaci wyższą stawkę podatku dla działalności gospodarczej, należy stosować przepisy o pomocy publicznej. Pomoc stanowi 
część dofinansowania, która proporcjonalnie odnosi się do powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą. 
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Szacowana wartość kosztów niekwalifikowalnych [PLN]     

VAT niekwalifikowalny [PLN]     x       x 

Poziom dofinansowania [%]  

Wnioskowana wartość Grantu [PLN]    

Wkład własny Grantobiorcy z wartości kosztów kwalifikowalnych [PLN]    

Wnioskowana kwota pomocy [PLN] stanowi 38:  

☐    pomocy de minimis 
☐    pomoc publicznej 
☐    nie dotyczy 

                         

 
III. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Sposób zapłaty za przedsięwzięcie ☐  środki własne 

☐  kredyt 

 
IV. POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE O BUDYNKU / WYDZIELONYM OKALU MIESZLANYM  

I PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU.  
☐  nie 

☐  tak 
Jeśli tak, proszę opisać: 
 
 

 
V. WNIOSEK O WIZYTĘ DORADCY DS. ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Wnioskuję o skorzystanie z bezpłatnego doradztwa w zakresie  wyboru źródła ciepła oraz spełnienia 
potencjalnych warunków kwalifikowalności kosztów w oparciu o Procedurę realizacji projektu Grantowego 
wraz z Załącznikami. 

☐  tak 

☐  nie 

 
 

E. OŚWIADCZENIA 
 

I. POZOSTAŁE INFORMACJE  
Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
Oświadczam, iż dokonano analizy możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej i stwierdzono, że podłączenie do tej 
sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.  
 

☐  tak   
☐  nie 
 

Oświadczenie właściciela nieruchomości mieszkalnej 
Oświadczam, że jestem właścicielem budynku mieszkalnego / wydzielonego lokalu mieszkalnego, w którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie. 
 

☐  tak 
☐  nie dotyczy 

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości mieszkalnej 
Oświadczam, że jestem współwłaścicielem budynku mieszkalnego / wydzielonego lokalu mieszkalnego, w którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie. 
 

☐  tak 
☐  nie dotyczy 

Oświadczenie najemcy nieruchomości mieszkalnej 
Oświadczam, że jestem najemcą budynku mieszkalnego / wydzielonego lokalu mieszkalnego, w którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie. 

☐  tak 
☐  nie dotyczy 

 
38 pomoc stanowi część dofinansowania, która proporcjonalnie odnosi się do powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą  
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Oświadczenie o zgodzie właściciela na realizację przedsięwzięcia 
Oświadczam, że uzyskałem(am) / uzyskaliśmy* zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia obejmującego cały 
budynek/ wydzielony lokal mieszkalny ( w przypadku, gdy Grantobiorcą jest Najemcą) 
 
*niepotrzebne skreślić 

☐  tak 
☐  nie dotyczy 

Oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia 
Oświadczam, że uzyskałem(am) / uzyskaliśmy* zgody współwłaścicieli/pozostałych współwłaścicieli* na realizację 
przedsięwzięcia obejmującego cały budynek/ wydzielony lokal mieszkalny. 
(w przypadku, gdy budynek/ wydzielony lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób). 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

☐  tak 
☐  nie dotyczy 

II. DEKLARACJE GRANTOBIORCY39 
 
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku  
Oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z Procedurą projektu 
grantowego wraz z załącznikami oraz akceptuję zawarte w niej zapisy, zobowiązując się stosować jej postanowienia. 
 

☐  tak       
 

2. Oświadczenie o uniknięciu podwójnego finansowania  
Oświadczam, że nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie 
całkowite lub częściowe danego wydatku tego samego zakresu przedsięwzięcia dwa razy ze środków publicznych 
(europejskich lub krajowych). 
 

☐  tak       

3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz znana jest 
mi odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego 
oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania Grantu od KARR S.A. wynikająca z art. 
297 § 1-2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny. 

 

☐  tak       

4.Oświadczenie o skutecznym doręczeniu wiadomości za pomocą poczty elektronicznej40 
Wyrażam zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018r. Dz. U. 
z 2019r. poz. 123 ze zm.), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o udzielenie grantu – 
w punkcie IV. Oświadczam, że wiadomość wysłaną na wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej uznaję za 
skutecznie doręczoną. 

 

☐  tak       
 

5.Oświadczenie dotyczące ewentualnego wzrostu kosztów ogrzewania 
Oświadczam, że jestem świadomy, iż wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania. Wyrażam 
zgodę na ewentualny wzrost kosztów ogrzewania i jednocześnie oświadczam, że wzrost ten nie będzie stanowił 
obciążenia skutkującego zagrożeniem dla trwałości przedsięwzięcia.  
 

☐  tak       

6.Oświadczenie o zmianach w dokumentacji oraz oświadczeniach 
Oświadczam, że przed zawarciem Umowy o powierzenie grantu, poinformuję pisemnie Grantodawcę o wszelkich 
zmianach w oświadczeniach i dokumentacji powstałych w okresie pomiędzy złożeniem Wniosku, a podpisaniem Umowy 
oraz przekażę aktualne oświadczenia i dokumenty. 

 

☐  tak       

7.Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny 
Oświadczam, że poniesione wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich 
cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

 

☐  tak       

8.Oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła oraz trwałości projektu  
 
Oświadczam, że modernizowane / instalowane źródła ciepła w ramach niniejszego wniosku, spełnia wymagania 
techniczne określone w dokumentacji projektowej, w szczególności Procedurze realizacji projektu grantowego wraz z 
Załącznikami.  
 
Ponadto oświadczam, że wspierane urządzenia do ogrzewania będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 
r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w aktach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Ponadto, kocioł wymieniony w ramach projektu 
będzie wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będzie posiadał rusztu 
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 
 
Oświadczam, iż zapewnię poprawną pracę instalacji źródła ciepła i utrzymania jej w niezmienionym stanie technicznym. 
Jak również zobowiązuję się do niezmieniania  miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres trwałości 
projektu tj. 5-ciu lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przepisy 

☐  tak       

 
39 UWAGA! Grantodawca ma prawo do potwierdzenia spełnienia warunków przyznawania dofinansowania (weryfikacja oświadczeń)  
   poprzez żądanie przedstawienia stosownych dokumentów.  
40 w przypadku braku możliwości, proszę nie zakreślać. W tej sytuacji wszelka korespondencja odbędzie się drogą listowną.  
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regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają surowsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres 
ustalony zgodnie z tymi przepisami. 

  
9. Oświadczenie o przechowywaniu dokumentacji związanej z realizacją Projektu grantowego 
Oświadczam, że zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu grantowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.) 
z zastrzeżeniem, że przechowam dokumenty dotyczące udzielonej pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia 
otrzymania pomocy. 
 

☐  tak       

10. Oświadczenie o niekwalifikowalności wydatków  
Oświadczam, iż zostałem pouczony, iż maksymalny możliwy poziom dofinansowania grantu wynosi do 85% wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę oraz w przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za 
niekwalifikowalne, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie. 

 

☐  tak       

11. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapisów art. 
207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 
869 ze zm.) i/lub art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.) 
i/lub art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.) 

☐  tak      

12.Oświadczenie o niezakończeniu projektu  w rozumieniu art. 65 ust. 6 
Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
 

☐  tak      

13a.Oświadczenie o zgodności z przepisami 125 ust. 3 lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi 
zamówień publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa).41 
 

☐  tak   
☐  nie dotyczy 
  
   

13b.Oświadczenie o zgodności z przepisami 125 ust. 3 lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi 
zamówień publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa), z 
następującymi zastrzeżeniami: 
 
Jednocześnie oświadczam, że podmiot który reprezentuję zobowiązuje się poddać ewentualnym konsekwencjom 
finansowym z tytułu ww. uchybień oraz wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część wydatków (na etapie podpisywania 
umowy o dofinansowanie), odpowiadającą uchybieniom.42 
 

☐  tak   
☐  nie dotyczy 
  

   

14. Oświadczenie o zgodności z przepisami 125 ust. 3 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  
Oświadczam, że projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były 
zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem. 

  

☐  tak   
 

15. Oświadczenie dotyczące kontroli  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontrole, monitoring oraz audyt w zakresie prawidłowości realizacji przedsięwzięcia, 
dokonywaną przez: KARR S.A. oraz inne instytucje do tego uprawnione lub upoważnione na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym DIP lub Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 w okresie realizacji i trwałości Projektu, w 
nieruchomości objętej przedsięwzięciem. 
 

☐  tak   
 

 
41 jeżeli projekt jest zgodny z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jednakże dla określonego zakresu wykryto uchybienia, 
należy zaznaczyć "Nie dotyczy" i wypełnić Oświadczenie nr 13b. 
42 oświadczenie nie dotyczy jeśli w 13a zaznaczono „Tak” 
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16. Oświadczenie dotyczące użytkowania źródła ciepła jako podstawowego 
Oświadczam, że dofinansowane źródło ciepła będzie użytkowane jako podstawowe źródło ciepła w budynku / mieszkaniu. 

☐  tak   
 

17. Oświadczenie dotyczące zwrotu pomocy43 
Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc 
za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
 

☐  tak   
☐  nie dotyczy  
 
 

18. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej44 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 
dotyczących pomocy państwa, w szczególności na podstawie art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu. 
 

☐  tak   
☐  nie dotyczy  
 

19. Oświadczenie o statusie finansowym Grantobiorcy 
Oświadczam, że moja sytuacja finansowa gwarantuje terminową realizację przedsięwzięcia określonego we Wniosku o 
udzielenie Grantu. 
 

☐  tak   
 

20. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością 
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do 
nieruchomości na której realizowany będzie grant, z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego 
wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013. 
 

☐  tak   
 

21. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno - finansowej lub prawnej45 
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie pozostaje pod zarządem komisarycznym lub nie znajduje się w toku 
likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku 
upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego. 
  

☐  tak   
☐  nie dotyczy  

 

22. Oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia 
Oświadczam, iż zobowiązuję się do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości co najmniej 15% 
kosztów kwalifikowalnych oraz pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach przedsięwzięcia. 
 

☐  tak   
 

23. Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego46 
Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego, w 
szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę, lub uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru. 
 

☐  tak   
☐  nie dotyczy  

 

24. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
Oświadczam, iż nie jestem powiązany z KARR S.A. osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między KARR S.A. lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu KARR S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu KARR S.A. 
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 

 
☐  tak   

 
 

25.  W przypadku, gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, należy wskazać spośród 
nich jedną osobę, która będzie występować we wszystkich dokumentach projektowych (tj. dokumenty 
rozliczeniowe, dokumenty związane z procedurą wyboru Wykonawcy). 
 
………………………………………………………………..…… 
imię i nazwisko 
 

☐  tak   
☐  nie dotyczy  

 

 
…………………………..       ………………………………………………. 
miejscowość i data       czytelny podpis Grantobiorcy 
 

 

 
43dotyczy projektów objętych pomocą publiczną  
44dotyczy przedsiębiorców (tj. podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) 
45dotyczy przedsiębiorców (tj. podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) 
46 jeśli dotyczy 
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F. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 
 

Lp. WYKAZ DOKUMENTÓW 
1 Dokument potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, w którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie. Np. odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi 
wieczystej ze strony https://ekw.ms.gov.pl nie starszy niż 3 miesiące, akt własności, 
umowa najmu, przydział lokalu. 
 

☐  tak           

 

2 Pełnomocnictwo (Załącznik Nr 1 do  Wniosku o powierzenie Grantu) ☐  tak           

☐  nie dotyczy  
3 Oświadczenie właściciela / współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację 

przedsięwzięcia (Załącznik Nr 2 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 
 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 

4 Uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach 
projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na 
obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” oraz Uchwała o powołaniu Zarządu Wspólnoty. 
 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 

5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO – 
dotyczy właściciela, wszystkich współwłaścicieli, najemcy  
(Załącznik Nr 3 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 
 

☐  tak           
 

6 Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego. 
(Załącznik Nr 4 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 

☐  tak           

 
7 Zdjęcie wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ciepła oraz zdjęcie urządzenia do 

podgrzania c.w.u. 
 

☐  tak           

 

8 Oświadczenie o pomocy de minimis, w tym jednorazowych odpisach amortyzacyjnych 
(w tym zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis) 
(Załącznik Nr 5 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 
 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 

9 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
(Załącznik Nr 6 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 
10 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis  

 (Załącznik Nr 7 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 
☐  tak           

☐  nie dotyczy 
11 Dokument stwierdzający wpis obiektu do gminnej ewidencji zabytków ☐  tak           

☐  nie dotyczy 

12 Dokument potwierdzający wymianę okien w budynku historycznym Np. audyt, 
świadectwo charakterystyki energetyczny lub inny dokument (faktura, protokół 
odbioru). 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 

13 Kserokopia rachunków za ostanie 12 miesięcy lub od momentu zawarcia umowy na 
dostawę i dystrybucję energii wraz z umową z sprzedaży energii elektrycznej i 
świadczenia dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tzw. Umowę OSD 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 

14 Uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na montaż instalacji fotowoltaicznej na 
dachu nieruchomości w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 

15 Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT  
(Załącznik Nr 8 do  Wniosku o powierzenie Grantu) 

☐  tak           
 

16 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  ☐  tak           

☐  nie dotyczy 

17 Inne załączniki, należy wymienić. 
 

☐  tak           

☐  nie dotyczy 
 

…………………………..       ………………………………………………. 
miejscowość i data       czytelny podpis Grantobiorcy 
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G. KARTA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW REZULTATU – UZUPEŁNIA AUDYTOR ENERGETYCZNY  

 

DATA SPOTKANIA  

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA GRANTOBIORCY  

ADRES MIEJSCA REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

 

 
WSKAŹNIKI REZULTATU PRZED 

 

PO RÓŻNICA JEDNOSTKA MIARY 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych (CI 34)  

   [tony równoważnika 

CO2] 

Roczny spadek emisji PM 10     [tony] 

Roczny spadek emisji PM 2,5     [tony] 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej     [GJ/rok] 

 

 
…………………………           ……………………………………………………… 
miejscowość i data       czytelny podpis Audytora energetycznego 


