
 
 

UCHWAŁA NR XLI/967/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia 
Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla 

mieszkańców Bielska-Białej” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 

Rada Miejska 
postanawia: 

§ 1. W Regulaminie naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców Bielska-Białej” stanowiącym załącznik do uchwały nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego 
pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 6375) 
zmienionej uchwałą nr XXIII/579/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7475) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty azbestem 
(eternitem). Jeżeli dach budynku pokryty jest azbestem, Grantobiorcy mogą brać udział w Projekcie pod 
warunkiem złożenia oświadczenia, że do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu wymienią 
pokrycie dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykonują Inwestycję bez wykorzystania dachu. 

Wymiana pokrycia dachowego musi być wykonana zgodnie ze złożonym oświadczeniem 
w Deklaracji udziału w projekcie. Ponadto dach ten musi być w stanie technicznym umożliwiającym 
montaż instalacji.”; 

2) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonanie Inwestycji na potrzeby budynków będących w trakcie budowy jest możliwe pod 
warunkiem złożenia oświadczenia na formularzu Deklaracji udziału w Projekcie, stanowiącym załącznik 
nr 2 do Regulaminu, że budynek zostanie zasiedlony nie później niż do dnia zakończenia inwestycji oraz 
na dzień składania Deklaracji udziału w Projekcie budowa jest rozpoczęta.”; 

3) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„Mieszkaniec/Grantobiorca w Deklaracji udziału w Projekcie zostanie poinformowana/y, 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 
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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, że: 

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-biala.pl, 
pisemnie na adres siedziby Administratora; 

c) Dane osobowe wskazane w Deklaracji udziału w Projekcie będą przetwarzane w zakresie w niej 
wskazanym w celu udzielenia dotacji celowej (poprzez zawarcie umowy) na budowę mikroinstalacji 
OZE z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 w ramach zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, na 
podstawie art. 6. ust. 1 lit. b 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 lub 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 Mieszkaniec/Grantobiorca posiada prawo dostępu do 
swoich danych osobowych oraz sprostowania 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 danych osobowych 
Mieszkańca/Grantobiorcy; 

g) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, 
Mieszkańcowi/Grantobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w naborze i zawarcia 
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze 
i zawarcia umowy na dotację; 

i) Dane osobowe Mieszkańca/Grantobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.” 

4) Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Bielska-Białej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Bielska-Białej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

6) Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Bielska-Białej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Do umów o powierzenie grantu zawartych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się 
Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Janusz Okrzesik 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU NABORU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO 

przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

(zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r. oraz uchwałą nr …. z dnia 17 lutego 2022. r.) 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –  

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w czterech etapach: 

 

ETAP I – Wybór Grantobiorców 11 maja 2020 r. –  2 listopada 2020 r. 

 

Lp. Działanie Termin 

1 Akcja informacyjna (w tym konsultacje społeczne) maj / wrzesień 2020 r. (minimum 30 dni) 

2 
Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w 

projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych 
wrzesień / październik 2020 r. 

3 
Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie 

ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej 
do 2 listopada 2020 r.  

 

ETAP II – Realizacja projektu – 3 listopada 2020 r. –  30 kwietnia 2022 r. 

 

Lp. Działanie 

1 
Zawarcie umowy pomiędzy Grantodawcą (Gminą Bielsko-Biała) a Grantobiorcą z Listy podstawowej/rezerwowej 

z naboru podstawowego. 

2 Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę  

3 
Wysłanie min. 3 ofert do potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej  

(wyboru dokonuje Grantobiorca). 

4 Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę 

5 
Złożenie do Operatora Projektu Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku 

stanowi załącznik do Regulaminu). 

6 Wykonanie inwestycji  

7 Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Operatora Projektu 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/967/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 lutego 2022 r.
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8 
Złożenie do Operatora Projektu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami  

(wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu). 

9 Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy 

 

ETAP Ia – Wybór Grantobiorców  - 17 lutego 2022 r. –  4 maja 2022 r. 

 

Lp. Działanie Termin 

1 

Akcja informacyjna o naborze uzupełniającym na pozostałe 

instalacje kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła do 

c.w.u. 

luty / marzec 2022 r. (minimum 30 dni) 

2 
Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w 

projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych 
marzec / kwiecień 2022 r. 

3 
Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie 

ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej 
do 4 maja 2022 r.  

 

ETAP IIa – Realizacja projektu – 4 maja 2022 r. –  31 grudnia 2022 r. 

 

Lp. Działanie 

1 
Zawarcie umowy pomiędzy Grantodawcą (Gminą Bielsko-Biała) a Grantobiorcą z Listy rezerwowej z naboru 

podstawowego oraz z Listy podstawowej/rezerwowej z naboru uzupełniającego. 

2 Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę  

3 
Wysłanie min. 3 ofert do potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej  

(wyboru dokonuje Grantobiorca). 

4 Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę 

5 
Złożenie do Operatora Projektu Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku 

stanowi załącznik do Regulaminu). 

6 Wykonanie inwestycji  

7 Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Operatora Projektu 

8 
Złożenie do Operatora Projektu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami  

(wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu). 

9 Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy 

10 Rozliczenie Projektu przez Grantodawcę (Gminę Bielsko-Biała) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU NABORU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO 

przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

(zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r. oraz uchwałą nr …. z dnia 17 lutego 2022. r.) 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ” REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO 

BIELSKO-BIAŁA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIA 4.1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII, PODDZIAŁANIA 4.1.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – KONKURS W FORMULE GRANTOWEJ ORAZ Z BUDŻETU MIASTA. 

Ja, niżej podpisany/a 

                                 ……………………........……………………………..….……………………………….... 
(imię i nazwisko) 

deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w Projekcie Etap Ia i IIa polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu 

odnawialnych źródeł energii zgodnie z poniżej wypełnioną tabelą na potrzeby budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej 

wskazanego w części II tabeli, do którego posiadam tytuł prawny. 

 

 

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

     (data, miejscowość)                             (czytelny podpis) 

Tabelę proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami oraz zaznaczyć X wybrany wariant. 

I. Dane uczestnika projektu (wnioskodawcy) 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania: 

 - Ulica, nr domu 

 - Kod pocztowy, miejscowość 

 

…………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………..  

Dowód osobisty: 

- Seria i numer 

- wydany przez 

 

…………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………..  

data wpływu 

(dd.mm.rrrr) 
 

godz. 

wpływu 

(gg.mm) 

  złożenie 

Deklaracji 

 korekta  

Deklaracji 

nr ref. nadany 

Deklaracji 
 liczba załączników 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/967/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 lutego 2022 r.
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PESEL  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

II. Dane dotyczące budynku będącego  przedmiotem  inwestycji 

Adres budynku w Bielsku-Białej: 

- ulica, nr domu  (ew. nr działki) 
 

 

 

…………………………………………………………………. 

Podstawa prawna dysponowania: 

 własność 

 współwłasność1  ………………………….. 

                               (liczba współwłaścicieli) 

 inny tytuł prawny ………………………….. 

                                             (jaki?) 

1 Jeżeli w rubryce powyżej zaznaczono 

„współwłasność” proszę podać imiona i nazwiska 

wszystkich współwłaścicieli oraz załączyć ich pisemną 

zgodę na realizację Projektu  

 

    ………………………………………………………...... 

 

    ………………………………………………………...... 

 

    ………………………………………………………...... 

 

    ………………………………………………………...... 

 

Numer księgi wieczystej 

(należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego 

tytuł prawny - wypis/wydruk z księgi wieczystej) 

 

Rodzaj  budynku 

(w przypadku budynku będącego w budowie 

uczestnictwo w projekcie możliwe jest wyłącznie  

pod warunkiem oddania do użytku i zamieszkania  

nie później niż do dnia zakończenia inwestycji oraz na 

dzień składania Deklaracji udziału w Projekcie 

budowa jest rozpoczęta. 

 

  istniejący – rok oddania do użytku: .................. 

  w budowie (budowa jest rozpoczęta) -  

planowana data  

oddania budynku do użytku  …………............. 

 mieszkalny 

 niemieszkalny (gospodarczy itp., na którym będzie 

zainstalowana instalacja wytwarzająca energię na 

potrzeby budynku mieszkalnego) 

Rodzaj budynku mieszkalnego 

 wolnostojący 

 bliźniak 

 zabudowa szeregowa  

Czy dach jest pokryty azbestem (eternitem): 

(montaż instalacji  jest możliwy wyłącznie  

pod warunkiem usunięcia azbestu na własny koszt  

przed inwestycją, do dnia podpisania umowy  

o powierzenie grantu) 

 Tak  Nie 
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Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest 

prowadzona lub zarejestrowana 

działalność gospodarcza /agroturystyczna 

 /rolnicza / najem? 

 Tak  Nie 

Jeśli tak, to: 

- czy jest osobny licznik energii elektrycznej  

  dla części objętej działalnością? 

- czy energia elektryczna jest rozliczana oddzielnie  

  dla działalności gospodarczej? 

- czy jest osobny licznik energii cieplnej 

  dla części objętej działalnością? 

- czy energia cieplna jest rozliczana oddzielnie      

  dla części objętej działalnością? 

 Tak 

 Tak 

 Tak 

 Tak 

 Nie 

 Nie 

 Nie 

 Nie 

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem 

konserwatora zabytków?  Tak  Nie 

Powierzchnia budynku 
Pow. użytkowa ...………m2 / Pow. całkowita ……………m2 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 

12 miesięcy * 
………… [kWh] 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy * 
………… [m3] 

Liczba osób stale zamieszkałych w budynku * 
.………… os. 

* w przypadku domów w budowie proszę podać wartości szacowane 

III. Dane dotyczące montażu instalacji OZE w ramach Projektu 

– proszę wypełnić tylko  dane dotyczące zaznaczonych rodzajów instalacji OZE (a, b, c, d) 

Deklaracja realizacji rodzaju / rodzajów instalacji OZE 

Rodzaj instalacji OZE  

(Można zaznaczyć więcej niż jedną instalację) 

 

 a) instalacja fotowoltaiczna, 

 b) instalacja solarna (kolektory słoneczne), 

 c) pompa ciepła do c.w.u, 

 d)1 pompa ciepła do c.o., 

 d) 2 pompa ciepła do c.o. wraz z c.w.u. 
1, 2 – można wybrać tylko jeden rodzaj pompy ciepła 

a) Instalacja fotowoltaiczna (PV) do produkcji energii elektrycznej 

Deklarowana moc całej instalacji PV  

wg nominalnej mocy paneli 

(Uwaga: deklarowane wartości mocy zastosowanych 

urządzeń należy traktować jako wartości minimalne  

(są podstawą do oceny merytorycznej wniosku) i nie 

mogą ulec zmniejszeniu na żadnym etapie realizacji – 

natomiast mogą bez restrykcji ulec zwiększeniu). 

 

 

 

 

……………………. [kWp] (kilowat pik) 

Proponowane miejsce montażu paneli PV 

(Jeśli wspólna instalacja ma objąć więcej niż jedną 

lokalizację – należy zaznaczyć każdą z objętych 

lokalizacji) 

 dach budynku mieszkalnego,  

 elewacja budynku mieszkalnego,  
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 dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

 dach garażu/budynku wolnostojącego, 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego 

przylegającego do budynku mieszkalnego,  

 elewacja garażu/budynku gospodarczego 

wolnostojącego,  

 grunt 

Proponowane miejsce montażu inwertera 

 pom. gospodarcze 

 kotłownia 

 piwnica 

 strych 

 inne ………………………………………………. 

                        (jakie?) 

Istniejąca instalacja wewnątrz budynku  Jednofazowa     Trójfazowa 

Preferowana instalacja fotowoltaiczna  Jednofazowa     Trójfazowa 

Czy zakup energii elektrycznej w instalacji,  

do której będzie podłączona instalacja PV uregulowany 

jest umową kompleksową? 
 Tak  Nie 

Moc umowna  lub przyłączeniowa  do sieci 

energetycznej ustalona dla budynku 
………………………….. [kW] 

b) Instalacja solarna - kolektory słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) 

Deklarowana pojemność 

zasobnika CWU 

(Uwaga: deklarowane pojemności jeśli chodzi  

o zbiornik c.w.u. należy traktować jako wartości 

minimalne (są podstawą do oceny merytorycznej 

wniosku) i nie mogą ulec zmniejszeniu na żadnym 

etapie realizacji – natomiast mogą bez restrykcji ulec 

zwiększeniu). 

 

 

 

……………. [litrów] 

Proponowane miejsce montażu zasobnika CWU 

(zbiornika na ciepłą wodę użytkową) 

 pom. gospodarcze 

 kotłownia 

 piwnica 

 strych 

 inne ………………………………………………. 

                        (jakie?) 
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Obecnie źródło ciepła do przygotowania CWU zasilane 

jest przez: 

 gaz  

 olej  

 energia elektryczna  

 paliwa stałe:  

 węgiel 

 ekogroszek 

 miał 

 pellet 

 drewno 

 inne……………………….. 

             (jakie?) 

c) Pompa ciepła tylko do CWU 

Deklarowana moc grzewcza  pompy do CWU 

(Uwaga: deklarowane wartości mocy zastosowanych 

urządzeń należy traktować jako wartości minimalne  

(są podstawą do oceny merytorycznej wniosku) i nie 

mogą ulec zmniejszeniu na żadnym etapie realizacji – 

natomiast mogą bez restrykcji ulec zwiększeniu). 

 

 

 

 

……………[kW] 

Proponowane miejsce montażu pompy 

 pom. gospodarcze 

 kotłownia 

 piwnica 

 strych 

 inne ………………………………………………. 

                        (jakie?) 

Obecnie źródło ciepła do przygotowania CWU zasilane 

jest przez: 

 gaz  

 olej  

 energia elektryczna  

 paliwa stałe:  

 węgiel 

 ekogroszek 

 miał 

 pellet 

 drewno 

 inne……………………….. 

             (jakie?) 

 

d) Pompa ciepła do CO+CWU lub tylko do CO 
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Deklarowana moc grzewcza pompy ciepła  

do CO lub CO+CWU 

(Uwaga: deklarowane wartości mocy zastosowanych 

urządzeń należy traktować jako wartości minimalne  

(są podstawą do oceny merytorycznej wniosku) i nie 

mogą ulec zmniejszeniu na żadnym etapie realizacji – 

natomiast mogą bez restrykcji ulec zwiększeniu). 

 

 

 

….….. [kW] 

Czy jest posiadany dokument określający 

zapotrzebowanie budynku w ciepło? 

(Uwaga! Jeśli taki dokument nie istnieje,  

a budynek jest oddany do użytku przed 1990 rokiem 

należy go sporządzić i dostarczyć w ciągu 30 dni. 

Zapotrzebowanie ciepła dla takiego budynku nie może 

być wyższe niż 60 W/m2) 

 Tak  Nie 

Obecnie źródło ciepła do CO zasilane jest przez: 

 gaz  

 olej  

 energia elektryczna  

 paliwa stałe:  

 węgiel 

 ekogroszek 

 miał 

 pellet 

 drewno 

 inne………………………..             (jakie?) 

Proponowane miejsce montażu zasobnika pompy 

ciepła 

 pom. gospodarcze 

 kotłownia 

 piwnica 

 strych 

 inne ………………………………………………. 

                        (jakie?) 

Czy w wyniku montażu pompy ciepła zostanie 

zlikwidowane istniejące źródło ciepła zasilane paliwem 

stałym (węglem, ekogroszkiem, miałem)? 
 Tak 

 Nie  

     

 Nie  

dotyczy 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii 

dla mieszkańców Bielska-Białej”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła 

energii – konkurs w formule grantowej, w związku z czym: 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 1078



 

Strona 7 z 9 

 

a)  wybiorę wykonawcę mikroinstalacji po uprzednim przeprowadzeniu badania rynku i procedury ofertowej; 

b) deklaruję realizację inwestycji najpóźniej do 3 m-cy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu; 

c) wybudowana inwestycja będzie spełniała co najmniej wymagania mocy oraz w zakresie pozostałych parametrów, 

które zadeklarowałam/em w niniejszej Deklaracji; 

d) pokryję koszt zakupu i montażu mikroinstalacji ze środków własnych do czasu ich częściowej refundacji; 

e) w celu rozliczenia inwestycji i otrzymania refundacji złożę do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wniosek  

o płatność wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie. 

f) w przypadku instalacji fotowoltaicznej deklaruję montaż instalacji typu on-grid (która umożliwia wprowadzenie 

energii do sieci) oraz zobowiązuję się do zweryfikowania u dostawcy/odbiorcy energii, przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie, możliwości technicznych przyłącza energetycznego do mojej nieruchomości w zakresie 

wprowadzenia do sieci energii wyprodukowanej w planowanej instalacji. 

 

         czytelny podpis 

2. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym zgłoszonym do Projektu  (proszę zaznaczyć x wybraną opcję): 

 nie są zamontowane instalacje wykorzystujące OZE  

 są już zamontowane instalacje wykorzystujące OZE (jakie?)  

 

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

         czytelny podpis 

 

3. Oświadczam, iż na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań 

finansowych wobec Miasta Bielsko-Biała (w szczególności z tytułu należności podatkowych czy opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych na rzecz Miasta Bielska-Białej). Wymóg braku zaległości 

dotyczy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do  nieruchomości zgłaszanej do projektu. 

 

         czytelny podpis 

 

4. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym, na rzecz którego będzie wykorzystywana energia produkowana  

z mikroinstalacji OZE (proszę zaznaczyć x 2 wybrane opcje): 

 nie jest prowadzona działalność gospodarcza  

 nie jest prowadzony najem pomieszczeń / budynku 

 jest prowadzona działalność gospodarcza pod adresem zadeklarowanego budynku mieszkalnego, ale energia 

wyprodukowana przez mikroinstalacje OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej 

 jest prowadzony najem pomieszczeń w zadeklarowanym budynku mieszkalnym, ale energia wyprodukowana przez 

mikroinstalacje OZE nie będzie wykorzystywana na potrzeby wynajmowanych pomieszczeń. 

 

 

         czytelny podpis 
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5. Oświadczam, że budynek mieszkalny zgłoszony do Projektu  (proszę zaznaczyć x wybraną opcję): 

 zostanie zasiedlony w terminie do dnia zakończenia inwestycji oraz na dzień składania Deklaracji udziału w 

Projekcie budowa jest rozpoczęta (dotyczy budynku w trakcie budowy) i po tym terminie będzie mieszkać 

…… osób 

 jest zamieszkały przez ……. osób, a zameldowanych jest …… osób. 

 

         czytelny podpis 

 

6. Oświadczam, że na budynku mieszkalnym zgłoszonym do Projektu  (proszę zaznaczyć x wybraną opcję): 

 pokrycie dachowe budynku (aktualnie – azbest/eternit)  

zostanie wymienione na mój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed planowanym rozpoczęciem 

inwestycji, ale nie później niż do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. 

Dokumentację fotograficzną nowego pokrycia dachowego dostarczę do Operatora wraz z Wnioskiem o płatność, 

jednak nie później niż w terminie do 30 dni od podpisania umowy o powierzenie grantu. 

 

 dach nie jest pokryty eternitem 

 deklaruję wykonanie Inwestycji bez wykorzystania dachu 

       

         czytelny podpis 

Ponadto: 

1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przeze mnie wszystkich warunków realizacji projektu lub 

niezakwalifikowaniu mnie do Projektu w wyniku przeprowadzonej zgodnie z § 12 Regulaminu procedurze nie zostanę 

objęty  Projektem. Oświadczam, że z tego tytułu nie będę wnosił/a roszczeń wobec Miasta Bielsko-Biała.  

2. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie zobowiązuję się do podpisania umowy o powierzenie 

grantu w terminie do 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru na stronie https://oze.bielsko-biala.pl  

W przypadku niepodpisania umowy we wskazanym terminie przyjmuję do wiadomości, że mogę ubiegać się o wpisanie 

na ostatnie miejsce listy rezerwowej Projektu. 

3. Zostałam/em poinformowana/y, 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, że: 

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-biala.pl, pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

c) Dane osobowe wskazane w Deklaracji udziału w Projekcie będą przetwarzane w zakresie w niej wskazanym w celu 

udzielenia dotacji celowej (poprzez zawarcie umowy) na budowę mikroinstalacji OZE z udziałem środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn.: 

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b 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 

lub podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia danych. Odbiorcą danych będzie Zarząd Województwa 

Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 
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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 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

sprostowania 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 udziału w naborze i zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze i zawarcia umowy na dotację. 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

4. Składając niniejszą Deklarację udziału w Projekcie wyrażam zgodę na uczestnictwo w wywiadach, ankietach, panelach 

w ramach ewaluacji, badań, analiz itp. związanych z Projektem. 

 

 

        czytelny podpis 

 

Wraz z niniejszą Deklaracją udziału w Projekcie składam następujące załączniki:  

 Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi 

wieczystej, nie starszy niż 3 miesiące od dnia złożenia nin. Deklaracji) 

 Zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację Projektu na nieruchomości, do której posiadają wraz ze 

mną tytuł prawny 

 Dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku oddanego do użytku przed 

końcem 1990 roku (w przypadku pomp ciepła c.o. lub c.o. wraz z c.w.u.) – dot. budynków oddanych do 

użytku przed 1990 – można dostarczyć do 30 dni od dnia złożenia Deklaracji 

 Inne …………………………………………………..…………  

                  (jakie?) 

 

 

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

(data, miejscowość)                               (czytelny podpis Mieszkańca) 

 

Data weryfikacji  Deklaracji: Podpis osoby weryfikującej Deklarację 

  

Adnotacje urzędowe, ID: Zatwierdzam / odrzucam Deklarację 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 1078



Strona 1 z 4 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU NABORU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO 

 

przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

(zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r. oraz uchwałą nr …. z dnia 17 lutego 2022. r.) 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU  

PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ” REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO 

BIELSKO-BIAŁA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ  

4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIA 4.1. ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII, PODDZIAŁANIA 4.1.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – KONKURS W FORMULE GRANTOWEJ ORAZ Z BUDŻETU 

MIASTA. 

Tabelę proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami oraz zaznaczyć X wybrany wariant. 

I. Dane Grantobiorcy 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania: 

 - Ulica, nr domu 

 - Kod pocztowy, miejscowość 

 

…………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………..  

Dowód osobisty: 

- Seria i numer 

- wydany przez 

 

………………………………………… ………………..  

 

…………………………………………………………..  

PESEL  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

data wpływu 

(dd.mm.rrrr) 

 

 

 

 złożenie 

Wniosku 

 korekta  

złożonego Wniosku 

nr 

Umowy 
OSE-EN.602.       .  .2022 

z dnia 

(dd.mm.rrrr) 

 

nr ref. nadany 

Deklaracji 
 liczba załączników 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/967/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 lutego 2022 r.
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II. Dane dotyczące budynku – miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Adres budynku w Bielsku-Białej  

- ulica, nr domu  (ew. nr działki) 
 

 

 

………………………………………………………………. 

III. Cel realizacji przedsięwzięcia 

 

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie 

poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

 

IV. Deklaracja realizacji rodzaju / rodzajów instalacji OZE  

Rodzaj instalacji OZE  

(Można zaznaczyć więcej niż jedną instalację) 

 

 a) instalacja fotowoltaiczna, 

 b) instalacja solarna (kolektory słoneczne), 

 c) pompa ciepła do c.w.u, 

 d)1 pompa ciepła do c.o., 

 d) 2 pompa ciepła do c.o. wraz z c.w.u., 
1, 2 – można wybrać tylko jeden rodzaj pompy ciepła 

 

Dalszą część wniosku Grantobiorca wypełnia we współpracy z Operatorem  

 

V. Opis rezultatów przedsięwzięcia 

Deklaracja osiągnięcia efektu  energetycznego i ekologicznego 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  

………………….. tony ekwiwalentu CO2/rok 

Liczba wybudowanych mikroinstalacji do wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

 

………………….. szt. 

Liczba wybudowanych mikroinstalacji do wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

 

……………….…. szt. 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych 

 

…………….……. kW 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 

źródeł odnawialnych 

 

…………….……. kW 

Stopień redukcji PM10 
 

……………….…. kg PM10/rok 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE 

 

……………….…. kWht/rok 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE ………………...... kWhe/rok 
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VI. Charakterystyka  przedsięwzięcia - terminy i koszty inwestycji 

Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

Inwestycji 

 

rozpoczęcie realizacji  

Inwestycji:                    ………….......................... r.  

(od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu) 

zakończenie realizacji  

Inwestycji:                   …………. ......................... r. 

(do 3 m-cy od podpisania umowy o powierzenie grantu) 

Wartość całkowita inwestycji netto / brutto 

 

 

 

………………………… PLN NETTO     

 

………………………… PLN BRUTTO 

Koszty kwalifikowalne 

 

wydatki kwalifikowalne  

netto wynoszą: 

                              ……………........................ PLN  

(słownie: 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………….…….) 

Wnioskowana kwota dotacji 

 
 

…………………………………………… PLN 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 

 

środki przyznane  

przez Gminę  

w formie grantu:      …….………………………  PLN 

 

wkład własny  

Grantobiorcy:           . ……..……………………  PLN 

 

Inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający grantu, niezbędne do dokonania oceny wniosku 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru oraz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii 

dla mieszkańców Bielska-Białej”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła 

energii – konkurs w formule grantowej i akceptuję bez wyjątku wszystkie jego zapisy. 

 

         czytelny podpis 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż pomoc finansowa przyznawana w postaci grantu przez Miasto Bielsko-Biała pochodzi ze 

środków Unii Europejskiej oraz budżetu Gminy Bielsko-Biała. 

 

 

         czytelny podpis 
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3. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

         czytelny podpis 

4. Oświadczam, że w związku z udziałem w niniejszym Projekcie przeprowadziłam/em rozeznanie rynku, na dowód czego 

przedkładam zebrane  3 oferty otrzymane w odpowiedzi na skierowane min. 3 zapytania ofertowe do wykonawców 

instalacji OZE. 

 

         czytelny podpis 

 

wraz z niniejszym Wnioskiem o udzielenie grantu składam następujące załączniki:  

 

 3 zapytania ofertowe 

 

 3 oferty wykonawcy wraz z zaznaczoną wybraną ofertą 

 

 Inne …………………………………….………………………………………………. 

                                                                   (jakie?) 

 

 

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

(data, miejscowość)                                 (czytelny podpis Grantobiorcy) 

 

Data weryfikacji  Wniosku: Podpis osoby weryfikującej Wniosek 

  

Adnotacje urzędowe, ID: Zatwierdzam / odrzucam Wniosek 
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