Deklaracja udziału możliwa do wypełnienia wyłącznie elektronicznie i dostępna pod linkiem
dostępnym od 15 lutego 2021 roku od godziny 8:00 na stronie stopsmog.eu
Jej uzupełnienie możliwe będzie po zalogowaniu na konto Google (możliwe jest zarejestrowanie
nowego bezpłatnego konta podczas logowania się do formularza)

Deklaracja udziału w projekcie pn.:
"Ograniczenie niskiej emisji na terenie
działalności Związku Międzygminnego ds.
Ekologii w Żywcu"
realizowanym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu ul. Ks. Prałata
Stanisława Słonki 22 w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24224/17, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs
grantowy
Gdy zaimportujesz pliki i prześlesz ten formularz, imię i nazwisko oraz zdjęcie powiązane z
Twoim kontem Google zostaną zarejestrowane. …@....................... to nie Ty? Przełącz konto
*Wymagane

Adres e-mail *
…@.......................

Czy brano udział w naborze podstawowym w projekcie "Ograniczenie niskiej emisji
na terenie działalności Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu"?
Tak
Nie

Podaj adres nieruchomości
Adres nieruchomości *
Opis 1 Podaj adres w formacie: ulica, miasto np. Przykładowa
2, Żywiec

1

Oświadczenie Grantobiorcy
Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę jest (w przypadku wymiany kotła na zasilany
gazem lub biomasą), aby zapotrzebowanie budynku / lokalu na nieodnawialną energię pierwotną na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie
energetycznym wyrażone wskaźnikiem EPH+W wynosiło (przed wymianą / modernizacją kotła) dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniżej 150 kWh/(m2×rok).

Oświadczam, że w przypadku konieczności wykonania termomodernizacji
wynikającej z audytu energetycznego w celu spełnienia wymogów konkursu w
zakresie ocieplenia budynku, ocieplenia dachu, wymiany okien, drzwi itp. sfinansuje
samodzielnie przed wymianą źródła ciepła (bez udziału grantu) *
Tak
Nie

Wnioskodawca / Grantobiorca
Imię *

Nazwisko *

Telefon *
Opis 2 Formularz AKCEPTUJE prosty format numeru
telefonu np.: 123456789. Formularz NIE AKCEPTUJE znaków
np.: 123-456-789.

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja
Wybierz gminę

Gmina *
1

Gilowice

2

Jeleśnia

3

Koszarawa

4

Lipowa

5

Łodygowice

6

Milówka

7

Radziechowy-Wieprz

8

Rajcza

9

Ujsoły
2

10

Węgierska Górka

11

Żywiec

Wyświetlone zostaną jedynie miejscowości z wybranej gminy

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Gilowice)
Miasto/wieś (Gmina Gilowice) *
Gilowice
Rychwałd

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Jeleśnia)
Miasto/wieś (Gmina Jeleśnia) *
Jeleśnia
Korbielów
Krzyżowa
Krzyżówki
Mutne
Pewel Wielka
Przyborów
Sopotnia Mała
Sopotnia Wielka

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Koszarawa)
Miasto/wieś (Gmina Koszarawa) *
Koszarawa

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Lipowa)
Miasto/wieś (Gmina Lipowa) *
Lipowa
Leśna
Sienna
Słotwina
Ostre
Twardorzeczka

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Łodygowice)
Miasto/wieś (Gmina Łodygowice) *
3

Bierna
Łodygowice
Pietrzykowice
Zarzecze

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Milówka)
Miasto/wieś (Gmina Milówka) *
Milówka
Kamesznica
Laliki
Nieledwia
Szare

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina RadziechowyWieprz)
Miasto/wieś (Gmina Radziechowy-Wieprz) *
Brzuśnik
Bystra
Juszczyna
Przybędza
Radziechowy
Wieprz

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Rajcza)
Miasto/wieś (Gmina Rajcza) *
Rajcza
Rycerka Dolna
Rycerka Górna
Sól
Zwardoń

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Ujsoły)
Miasto/wieś (Gmina Ujsoły) *
Glinka
Soblówka
Ujsoły
Złatna
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Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Węgierska
Górka)
Miasto/wieś (Węgierska Górka) *
Cięcina
Cisiec
Węgierska Górka
Żabnica

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja (Gmina Żywiec)
Miasto/wieś (Gmina Żywiec) *
Żywiec

Dane nieruchomości, w której będzie wykonana inwestycja
Kod pocztowy *

Ulica i numer *

Numer działki(-ek) *

Numer (y) księgi wieczystej (dla działki i budynku) *

Prześlij plik
Prześlij plik księgi wieczystej *

Adres do korespondencji
Uzupełnij jeśli inny niż adres nieruchomości w której będzie wykonywana inwestycja.

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer
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Dane wszystkich właścicieli budynku, którzy wpisani są w księdze wieczystej
Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

PESEL

Numer i seria dowodu

Czy dodać kolejnego? *
Tak
Nie

Preferowana inwestycja
Dokumentacja techniczna *
Tak

Audyt energetyczny porealizacyjny *
Tak

Preferowana inwestycja
Dostawa i montaż kotła gazowego
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Dostawa i montaż kotła na biomasę
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Dostawa i montaż pieca elektrycznego
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Modernizacja komina wentylacyjnego
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Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Modernizacja komina spalinowego
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Budowa instalacji gazowej
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Rozbudowa instalacji gazowej
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Modernizacja instalacji gazowej
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Budowa przydomowych zbiorników na gaz
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Modernizacja instalacji elektrycznej
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Modernizacja instalacji c.o.
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Modernizacja instalacji c.w.u
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Budowa systemu wentylacji z rekuperacją
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Instalacja fotowoltaiczna
Wpisz zakres oraz proponowaną moc
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Instalacja solarna
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Instalacja wiatrowa
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Pompa ciepła gruntowa z wymiennikiem pionowym
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Pompa ciepła gruntowa z wymiennikiem poziomym
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Pompa ciepła powietrzna c.o.
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Pompa ciepła powietrzna na c.w.u.
Wpisz zakres oraz proponowaną moc

Informacje o nieruchomości na potrzeby realizacji projektu RPO WSL 2014-2020
PODDZIAŁANIE 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Rok budowy *

Powierzchnia ogrzewana [m2] *

Kubatura ogrzewana [m3] *
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Podpiwniczenie [m2] *

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość *

Planowana inwestycja wpisuje się w katalog inwestycji przewidzianych do
dofinansowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu naboru
uzupełniającego.
Listę pakietów znajdziesz pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1g54W6CXJ4q0IEIEXO8DtQVbKPisDrLWd/view?usp=sharing

Zaznacz prawidłowe *
Tak
Nie

Proszę podać numer pakietu
Listę pakietów znajdziesz pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1g54W6CXJ4q0IEIEXO8DtQVbKPisDrLWd/view?usp=sharing

Numer pakietu *

Wyrażam zgodę na wykonanie inspekcji nieruchomości oraz audytu
energetycznego w kwocie 700 zł brutto
Wyrażam zgodę *
Tak

Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
Ja, legitymujący/a dowodem osobistym nr *

oświadczam, że: *
w budynku objętym projektem NIE JEST prowadzona działalność gospodarcza lub
rolnicza.
w budynku objętym projektem NIE JEST zarejestrowana działalność gospodarcza lub
rolnicza.
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w budynku objętym projektem JEST zarejestrowana lecz NIE JEST prowadzona
działalność gospodarcza lub rolnicza.
w budynku objętym projektem JEST prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza.

Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
Oświadczam, że: *
na potrzeby prowadzonej w budynku działalności gospodarczej lub rolniczej
zamontowany ZOSTAŁ osobny licznik (podlicznik), umożliwiający dokładne
rozdzielenie mediów (energii cieplnej, elektrycznej, ciepłej wody) na cele
mieszkaniowe (socjalno-bytowe) i cele prowadzonej działalności gospodarczej.w
budynku objętym projektem NIE JEST zarejestrowana działalność gospodarcza lub
rolnicza.
na potrzeby prowadzonej w budynku działalności gospodarczej lub rolniczej
zamontowany ZOSTANIE osobny licznik (podlicznik), umożliwiający dokładne
rozdzielenie mediów (energii cieplnej, elektrycznej, ciepłej wody) na cele
mieszkaniowe (socjalno-bytowe) i cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Klauzula informacyjna dla uczestnika Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na
terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”
Klauzula dostępna również tutaj:
https://drive.google.com/file/d/1rLV5bnrB2Be79EWhd42IrOHe9BRFuVcn/view?usp=sharing
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Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną. *
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Tak

Pozostałe oświadczenia
Potwierdzam *
Oświadczam, że nie uczestniczę w innym projekcie realizowanym w ramach Poddziałanie 4.3.4
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tak

Potwierdzam *
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych Związku
Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 do realizacji inwestycji

Tak

Potwierdzam *
Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i podpisaniu przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w
Żywcu aneksu do umowy na realizację projektu

Tak

Potwierdzam *
Oświadczam, że z tytułu podatków i innych opłat lokalnych nie posiadam żadnych zaległości finansowych
wobec Gminy na terenie której znajduje się nieruchomość zgłoszona do udziału w projekcie

Tak

Potwierdzam *
Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu

Tak

Potwierdzam *
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu i nie
wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Tak

Potwierdzam *
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są
zgodne z prawdą oraz, że jeżeli dane nie będą zgodne z prawdą zostanę wykluczony z udziału w projekcie.

Tak
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Prześlij wstępnie formularz
Znajdujesz się w miejscu gdzie możesz przesłać wstępnie wypełniony formularz. W ciągu 7 dni uzupełnij
formularz w pozostałej części wchodząc na linka wysłanego na adres e-mail podany w formularzu.

Przesyłam wstępnie wypełniony formularz *
Tak
Uzupełniam dalej

Koszty energii elektrycznej za 2020
Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *

Koszty energii elektrycznej za 2019
Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *

Koszty gazu za 2020 (jeśli dotyczy)

Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *
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Koszty gazu za 2019 (jeśli dotyczy)

Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *

Koszty zakupu węgla za 2020 (jeśli dotyczy)

Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *

Koszty zakupu węgla za 2019 (jeśli dotyczy)
Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *
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Koszty dostawy wody za 2020 (jeśli dotyczy)
Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *

Koszty dostawy wody za 2019 (jeśli dotyczy)
Ilość *

Jednostka *

Suma rachunków *

Inwentaryzacja budowlana
Czy jest inwentaryzacja budowlana? *
Tak
Nie

Załączanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej
Załącz dokumentację jaką posiadasz *

Dokumentacja techniczna budynku/instalacji
Czy jest dokumentacja techniczna budynku/instalacji? *
Tak
Nie
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Załączanie dokumentacji technicznej budynku/instalacji
Załącz dokumentację techniczną budynku jaką posiadasz *

Ściany zewnętrzne
Konstrukcja (np.: tradycyjna murowana z cegły lub pustaka) *

Grubość ścian bez ocieplenia [cm] *

Powierzchnia bez stolarki [m2] *

Typ ocieplenia (np.: wełna, styropian) *

Grubość ocieplenia [cm] *

Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

Dach, stropodach, strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją (zaznacz właściwe)

Zaznacz właściwe *
Dach
Stropodach
Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją

Konstrukcja (np.: więźba drewniana, rodzaj pokrycia) *

Grubość bez ocieplenia [cm] *

Powierzchnia [m2] *
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Typ ocieplenia (np.: wełna, styropian) *

Grubość ocieplenia [cm] *

Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

Stolarka okienna
Zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi *
PCV
aluminiowe
Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją
PCV
aluminiowe
drewniane
szyby pojedyncze
szyby podwójne
szyby potrójne

Wiek stolarki *

Stan techniczny *
Dobry
Zły

Powierzchnia okien z podziałem na elewacje [m2] (strona południowa): *

Powierzchnia okien z podziałem na elewacje [m2] (strona zachodnia): *

Powierzchnia okien z podziałem na elewacje [m2] (strona północna): *
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Powierzchnia okien z podziałem na elewacje [m2] (strona wschodnia): *

Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

Stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne)
Podaj powierzchnię w [m2] drzwi PCV *

Podaj powierzchnię w [m2] drzwi aluminiowych (jeśli posiadasz) *

Podaj powierzchnię w [m2] drzwi drewnianych (jeśli posiadasz) *

Wiek stolarki *

Stan techniczny *
Dobry
Zły

Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

System centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Rodzaj paliwa (np.: węgiel, gaz, olej, biomasa, energia elektryczna) *

Zużycie paliwa [ton, m3, l] *

Typ kotła (np.: producent, pracujący na potrzeby c.o. i c.w.u) *

Rok produkcji kotła: *
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Moc [kW] *

Sprawność z tabliczki znamionowej na kotle *

Stan techniczny *
Dobry
Zły

Wysokość kotłowni [cm]: *

Długość kotłowni [cm]: *

Szerokość kotłowni [cm]: *

Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

Czy jest osobny przewód spalinowy? *
Tak
Nie

Czy jest osobny przewód wentylacyjny? *
Tak
Nie

Sposób przygotowania c.w.u.
Czy jest inny niż w przypadku c.o. *
Tak
Nie

Sposób przygotowania c.w.u.
Rodzaj paliwa (np.: węgiel, gaz, olej, biomasa, prąd) *

Zużycie paliwa [np. ton, m3, l] *
19

Typ kotła (np.: producent, pracujący na potrzeby c.o. i c.w.u *

Rok produkcji kotła: *

Moc [kW] *

Sprawność z tabliczki znamionowej na kotle *

Stan techniczny *
Dobry
Zły

Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

Wewnętrzna instalacja c.o.
Rodzaj instalacja c.o. (np.: wodna, przewody stalowe lub miedziane, ocieplone lub
nie, średnice, wysoko lub nisko temperaturowa): *

Rodzaj kaloryferów (np.: żeliwne, stalowe, żeberkowe lub płytowe, typu favier) *

Ilość kaloryferów [szt] *

Typ zaworów (np.: zwykłe kulowe, termostatyczne) *

Wiek instalacji [lata] *

Stan techniczny *
Dobry
Zły
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Czy przewidywana jest modernizacja w ramach projektu? *
Tak
Nie

Planowana inwestycja - wytyczne właściciela
Podaj wytyczne właściciela

Uwagi
Podaj uwagi

Dziękujemy za złożenie deklaracji udziału w projekcie pn.: "Ograniczenie niskiej
emisji na terenie działalności ZwiązkuMiędzygminnego ds. Ekologii w Żywcu"
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