
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ na zmianę sposobu ogrzewania budynku w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

 
A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców starych nieefektywnych 
pieców węglowych na ekologiczne kotły gazowe, na biomasę lub pompę ciepła. Gmina Myślenice mając na 
uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany w zakresie modernizacji ogrzewania 

uzyskała pozytywną ocenę złożonej karty Projektu. Warunkiem wdrożenia programu jest odpowiednie 
zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa poniższego wniosku, który 

ma charakter informacyjny. Wypełnienie wniosku jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Jest on 
cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania przy składaniu 

ostatecznego wniosku. 

A.1. DANE  

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Numer telefonu:  

Dane budynku (adres i nr działki):  

Tytuł prawny do nieruchomości: ⃝ własność/współwłasność ⃝ inne …………………………………… 

 
B. DANE OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY 

B.1. TYP OBIEKTU 

⃝ budynek 
jednorodzinny 

⃝ budynek 
wielorodzinny 

⃝  część budynku stanowiąca samodzielną 
całość techniczno-użytkową 

⃝ mieszkanie 

B.2. DANE OBIEKTU 

ogrzewana powierzchnia budynku: 

………………… m2 

wiek budynku: 

……………… lat 

liczba mieszkańców: 

………….. osób 

B.3. STAN BUDYNKU 

stolarka okienna: 

⃝ nowa          ⃝ stara  

ocieplenie ścian: 

⃝ tak          ⃝ nie 

ocieplenie dachu/stropodachu: 

⃝ tak          ⃝ nie 

B.4. STOSOWANE PODSTAWOWE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU 

⃝ węgiel  

⃝ ekogroszek     

⃝ olej opałowy 

⃝ miał    

⃝ kominek 

⃝ inne …………………..………….   

B.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOTŁA 

rok produkcji: ……………………;     moc: ………………..kW 

ilość zużywanego paliwa na rok: ……………………………. 

Czy kocioł służy do przygotowania ciepłej wody: 

⃝ tak          ⃝ nie 

B.6. INNE UŻYTKOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

kolektory słoneczne zamontowane w ramach programu SOLARY 2015          ⃝ tak          ⃝ nie 

 



C. DANE OBIEKTU – STAN PLANOWANY 

C.1. DEKLARACJA 

Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji polegającej na wymianie pieca? 

⃝ tak          ⃝ nie 

Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji polegającej na wymianie instalacji CO? 

⃝ tak          ⃝ nie 

C.2. PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU 

                  ⃝ gaz                    ⃝ biomasa                 ⃝ pompa ciepła 

C.3. PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  

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

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

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

 
D. SPOSÓB WYKORZYSTANIA 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. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego realizacji oraz po jego zakończeniu. 
4. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w której ma być realizowana inwestycja objęta niniejszym wnioskiem 

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Gminę Myślenice. 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 

1. Ja niżej podpisana/y, działając w trybie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2014r. poz. 1182, ze. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Gminę 
Myślenice. 

2. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu uzyskania dofinansowania na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji 
w Gminie Myślenice. 

 

……………………………………………………………..                                                    ………………………………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                                                                                                              (czytelny podpis) 

 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy kontaktować się z Wydziałem 
Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój nr 12, lub pod 
numerem telefonu 012 639-23-08, 012 639-23-09. 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

 

Termin składania: 21 listopada – 31 grudnia 2016r. 
  



Informacja  

do wniosku o udzielenie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

1. Złożenie wniosku jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego 
finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie. 

2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie 
domowym. 

3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie: 

 350zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku 
budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8.000zł); 

 350zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku 
budynków wielorodzinnych dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej 
niż jednego lokalu (ale nie więcej niż 10.000zł); 

 80zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji w 
budynku jednorodzinnym (ale nie więcej niż 6.000zł); 

 do wielokrotności 6.000zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni. 

4. Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie 
dotacji zawartej między Gminą Myślenice, a mieszkańcem na podstawie faktury lub rachunku. 

5. W ramach niniejszego programu możliwa będzie wymiana starego nieefektywnego kotła węglowego 
na nowy ekologiczny piec gazowy na biomasę lub pompę ciepła. 

6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, a piec zutylizowany. 

7. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny 
energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o 
wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w 
projekcie (przede wszystkim  po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich 
będą zobowiązani). 

8. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie 
będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji 
projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie 
warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku. 

9. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.myslenice.pl, oraz na Sali Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta i Gminy Myślenice. Wypełnione wnioski można składać w Wydziale Strategii Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji pok. 12 w terminie od 21 listopada do 31 grudnia 2016roku. 

10. Prawidłowo wypełniony wniosek, podpisany, zeskanowany można również przesłać w w/w terminie na 
adres info@myslenice.pl  

11. O kolejności umieszczenia na liście decyduje data wpływu wniosku.  

http://www.myslenice.pl/
mailto:info@myslenice.pl

