
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.145.2019 
Wójta Gminy Biskupice 
z dnia 16 października 2019 

 
WNIOSEK (DEKLARACJA) 

udziału w projekcie pn.: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych 

w gminie Biskupice – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) etap II 

UWAGA: Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dotacji na dofinansowanie. 

ZGŁASZAJĄCY  

Imię i Nazwisko:  

Adres korespondencyjny: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Tytuł prawny do władania nieruchomością: 

     Własność          współwłasność          użytkowanie wieczyste        inny    ........................... 

Numer księgi wieczystej (nowy): KR1I / ……………………………………………….. 

  DANE O OBIEKCIE 

Adres budynku, w którym następuje wymiana kotła/pieca*: 
…………………………..…………………….. 
                                                                                                              (miejscowość, nr domu, kod pocztowy) 

Nr działki: ……………. 

1. Rodzaj budynku:  

      jednorodzinny            wielorodzinny (wydzielone lokale mieszkalne)              

2. Rok budowy: ………………….                                                                                                              

3. Powierzchnia ogrzewana budynku:  .........................m² 

4. Czy  budynek ma ocieplone: 

 - ściany zewnętrzne             Tak                       Nie 

 -  strop / dach*                      Tak                       Nie 

Grubość i rodzaj izolacji (np. styropian 10cm) 

………………………………………………………………….. 



5. W jakiego rodzaju okna zamontowane są w budynku? 

             drewniane                       plastikowe  

Rok montażu okien ............. 

6. Czy do budynku poprowadzone jest przyłącze gazowe? 

             Tak                       Nie 

7. Źródło/a ciepła wykorzystywane w budynku: 

     węgiel           gaz           olej opałowy         energia elektryczna          drewno          inne ……………                                                                                                                           

Stan techniczny źródła ciepła:         dobry          dostateczny          zły        

8. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna? 

                     Tak                                         Nie 

Jeśli tak, to jaka? .......................................................................................................................... 

9. W jaki sposób uzyskiwana jest ciepła woda użytkowa w budynku? 

        spalanie węgla                        prąd                     inne ……………………….. 

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455,               

32-020 Wieliczka lub dostarczyć na dziennik podawczy (sekretariat I piętro) w Urzędzie Gminy Biskupice              

w terminie do dnia ……………………….. (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu na dziennik podawczy 

Urzędu Gminy Biskupice). 

 Wyrażam wolę poddania budynku ocenie energetycznej przeprowadzonej  przez zewnętrznego audytora 

energetycznego przed realizacją projektu i po jego zakończeniu oraz wykonanie zaleceń wskazanych w ww. 

ocenie. 

Wyrażam wolę poddania budynku kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno 

upoważnionym przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM celem 

przeprowadzenia oceny zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym przed rozpoczęciem 

inwestycji na każdym etapie realizacji zadania oraz w trakcie okresu jego trwałości. 

Wyrażam wolę zawarcia umowy z Gminą Biskupice o pozyskanie dotacji na wymianę starego źródła ciepła             

w moim gospodarstwie domowym zgodnie z zasadami projektu. 

Akceptuję wzór umowy na dofinansowanie wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach 

projektu pn.: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – 

II edycja” w ramach programu priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) etap II. 

 

 

Data………........................................................                          Podpis  ………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Oświadczam, że: 

1. wskazana we wniosku nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

2. posiadam tytuł prawny do korzystania ze wskazanej przeze mnie we wniosku nieruchomości; 

3. w przypadku współwłasności lub braku prawa własności do wskazanej nieruchomości, dołączę pisemne oświadczenie 

właściciela/właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co 

do rodzaju planowanych prac; 

4. przy realizacji Inwestycji dopełnię wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

5. inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, postanowieniami Regulaminu, wynikami 

przeprowadzonego audytu energetycznego i na zasadach określonych Umową; 

6. inwestycja zostanie wykonana z należytą starannością oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację 

zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników; 

7. ponoszone wydatki na realizację Inwestycji będą celowe, rzetelne, racjonalne i oszczędne; 

8. poddam się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg. metodyki przyjętej przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM; 

9. przeprowadzę modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na 

własny koszt i w terminie wskazanym przez Gminę; 

10. zastosuję urządzenie grzewcze (kocioł na gaz lub biomasę) o parametrach, które zostały określone w środkach wykonawczych 

do dyrektywy 209/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla produktów związanych z energią; 

11. wykonam trwałą likwidację starego kotła i jego bezpieczną utylizację oraz będę użytkował wyłącznie dofinansowany  system 

ogrzewania jako podstawowe  źródła ciepła w budynku; 

12. utrzymam trwałość projektu w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Gminy Biskupice, w tym  

 nie wprowadzę nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dodatkowy ruszt.); 

13. w przypadków kotłów spalających biomasę, zapewnię wyposażenie ich w automatyczny podajnik paliwa oraz zobowiązuję się 

do nieinstalowania rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie; 

14. będę przestrzegał parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia; 

15. zapewnię prawidłowe warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem; 

16. poddam się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom 

Instytucji Zarządzającej RPO WM,  

17. nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Biskupice, w tym zaległości podatkowych; 

18.  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji przez Gminę Biskupice oraz 

instytucje i podmioty współpracujące w ramach realizacji projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych 

gospodarstwach domowych w gminie Biskupice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) etap II,  w ramach programu priorytetowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1000). 

19. Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT/mam 

możliwość odzyskania poniesionego koszt podatku VAT* (w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku 

VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto). 

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

(data i podpis) 


