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WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU OZE 

CZĘŚĆ I. Dane inwestora: 

Nazwa lub nazwisko i imię:  
 
 
 

REGON/PESEL/data urodzenia (cudzoziemcy)  NIP  

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer):       
 
 

                                                    

Adres do korespondencji  (nazwa adresata, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer): 
 
 

 

Dane do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail): 
 
 

 

Forma prawna: 

☐ wspólnota mieszkaniowa                   ☐ spółdzielnia mieszkaniowa    ☐ jednostka samorządu terytorialnego   
 

☐ społeczna inicjatywa mieszkaniowa ☐ towarzystwo budownictwa społecznego 
 

☐ spółka prawa handlowego                 ☐ osoba fizyczna                          ☐  inna   

 liczba zatrudnionych: 
 roczne obroty (zł): 
 suma bilansowa (zł): 

 

 

CZĘŚĆ II. Dane budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia OZE:   

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer): 
 
 

Budynek wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków: 

☐ TAK                                           ☐ NIE 
 

Liczba lokali mieszkalnych  Powierzchnia użytkowa (m2)  

Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań 
publicznych przez organy administracji publicznej (m2)             

 

 

CZĘŚĆ III. Dane przedsięwzięcia OZE: 

Rodzaj instalacji OZE (przewidziane w przedsięwzięciu OZE): 

☐ panele fotowoltaiczne           ☐ kolektory słoneczne                  ☐ pompa ciepła               ☐ kocioł na biomasę     

☐ inne (napisać jakie)   
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Zakres rzeczowy: 
 
 
 

Szacowany koszt brutto (zł)  Szacowany koszt netto (zł)  

Moc elektryczna i cieplna instalacji OZE (kW)  

Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną (kWh/rok)*  

Zapotrzebowanie na energię końcową przed wymianą źródła ciepła (kWh/rok)*  

Zapotrzebowanie na energię końcową po wymianie źródła ciepła (kWh/rok)*  

Planowane oszczędności nieodnawialnej energii pierwotnej (%)  

Termin zakończenia (dzień-miesiąc-rok)  

* jeśli dotyczy 
 

CZĘŚĆ IV.  Dane niezbędne do obliczenia przewidywanej rocznej ilości dwutlenku węgla, który nie zostanie 
wyemitowany w wyniku realizacji przedsięwzięcia OZE: 
(do wypełnienia dla OZE przewidzianego w przedsięwzięciu OZE) 

Przewidywana roczna ilość wytwarzanej energii elektrycznej przez instalację OZE 
(kWh/rok)* 

 

Przewidywana roczna ilość wytworzonego ciepła przez instalację OZE (kWh/rok)*  

Wskaźnik emisyjności dla paliwa przed wymianą źródła ciepła (kg CO2/kWh)*  

Wskaźnik emisyjności dla energii elektrycznej (kg CO2/kWh)*  

* jeśli dotyczy 
 

CZĘŚĆ V. Oświadczenie inwestora – pomoc de minimis:  

W budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE: 

☐ nie prowadzę działalności gospodarczej lub 

☐ prowadzę działalność gospodarczą, tym samym: 

w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych:  

☐ nie uzyskałem pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub 

☐ uzyskałem pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w łącznej kwocie         

                                                        EURO. 
 

 

CZĘŚĆ VI. Oświadczenie inwestora – grant OZE: 

1. Jestem uprawniony do ubiegania się o przyznanie grantu OZE i nie jestem wykluczony na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Jestem 

zamawiającym zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień 
publicznych. 

 ☐ TAK            ☐ NIE 

3. Realizacja przedsięwzięcia OZE zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe 
obowiązywania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) BGK weryfikuje spełnienie kryteriów horyzontalnych przez przedsięwzięcie OZE;  
2) wykaz kryteriów horyzontalnych znajduje się na stronie internetowej BGK www.bgk.pl 

5. Przedsięwzięcie OZE nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych. 
6. Zobowiązuję się: 

 

http://www.bgk.pl/
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1) posiadać dokumenty poświadczające, że przedsięwzięcie OZE nie wyrządza poważnych szkód dla celów 
środowiskowych; 

2) poddać się dokonywanej przez BGK lub inne umocowane instytucje ewentualnej kontroli przedsięwzięcia 
OZE w zakresie niewyrządzania poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz udostępnić na jej 
potrzeby wymagane dokumenty. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że informacje w zakresie niewyrządzania poważnych szkód dla celów 
środowiskowych w odniesieniu do przedsięwzięcia OZE dostępne są na stronie internetowej BGK www.bgk.pl 

8. Przyjmuję do wiadomości, że umowa objęcia grantem OZE przedsięwzięcia OZE stanowi załącznik do 
zawiadomienia BGK o przyznaniu grantu OZE. 

9. Zobowiązuję się podpisać umowę objęcia grantem OZE przedsięwzięcia OZE niezwłocznie po jej otrzymaniu. 
 

CZĘŚĆ VII. Oświadczenie inwestora – informacje ogólne: 

1. Jestem właścicielem lub zarządcą budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia OZE. 
2. Przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte. 
3. Instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na 

potrzeby budynku. 
4. Zapoznałem się z: 

1) Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków; 

2) Regulaminem udzielania przez BGK premii i grantów w ramach „Programu TERMO” i akceptuję jego treść. 
5. Grant OZE nie jest przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie  ze środków publicznych,         

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.   
6. Przyjmuję do wiadomości, że BGK oraz weryfikator będą wykorzystywać podane dane osobowe na potrzeby 

obsługi niniejszego wniosku, w tym kontaktu z inwestorem. 
7. Jestem upoważniony do przekazania BGK danych osobowych osób wskazanych w przedłożonych 

dokumentach, jako niezbędnych do obsługi niniejszego wniosku i zobowiązuje się do przekazania im treści 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BGK. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że BGK może przekazać ministrowi właściwemu do spraw: 
1) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 
2) rozwoju regionalnego;  
‒ informacje i dokumenty dotyczące niniejszego wniosku, w tym dane do kontaktu z inwestorem. 

9. Zobowiązuję się: 
1) do prowadzenia działań informacyjnych na temat prac objętych niniejszym wnioskiem; 
2) poddać się dokonywanej przez BGK lub inne umocowane instytucje ewentualnej kontroli działań 

informacyjnych oraz udostępnić na jej potrzeby wymagane dokumenty. 
10. Przyjmuję do wiadomości, że wykaz działań informacyjnych, o których mowa powyżej znajduje się na stronie  

internetowej BGK www.bgk.pl 
11. Po zrealizowaniu prac objętych niniejszym wnioskiem, przeprowadzę wśród użytkowników 

modernizowanego obiektu kampanię informacyjną w zakresie efektywnego korzystania z energii. 
12. Dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  
13. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

CZĘŚĆ VIII.  Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa instalacji. 
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora:  

1) Gdy inwestorem jest wspólnota mieszkaniowa: uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej, w przypadku gdy wniosek podpisuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej/uchwała w sprawie 
powierzenia pełnomocnikowi uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku gdy wniosek podpisują osoby 
inne niż zarząd wspólnoty mieszkaniowej; 

2) Gdy inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa/społeczna inicjatywa mieszkaniowa/towarzystwo 
budownictwa społecznego/spółka prawa handlowego: pełnomocnictwo szczególne do uzyskania z BGK 
grantu OZE, w przypadku gdy wniosek podpisują osoby inne niż reprezentanci wskazani w KRS; 

3) Gdy inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego: pełnomocnictwo szczególne do uzyskania                 
z BGK grantu OZE, w przypadku gdy wniosek podpisują osoby inne niż jej władze; 

http://www.bgk.pl/
http://www.bgk.pl/
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4) Gdy inwestorem jest osoba fizyczna: pełnomocnictwo notarialne (sporządzone w formie aktu 
notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym) do uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku 
gdy wniosek podpisują osoby inne niż inwestor; 

5) Gdy inwestorem jest podmiot inny niż ww.: inne dokumenty. 

3. Dokument potwierdzający podpis złożony na wniosku – wzór podpisu poświadczony notarialnie lub w banku 
prowadzącym rachunek bankowy. 

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeśli w części V wniosku, 
inwestor oświadczył, że w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE prowadzi działalność 
gospodarczą. 

5. Metryka danych inwestora (osoba fizyczna), jeśli forma prawna inwestora to osoba fizyczna. 
 

Podpis/y inwestora/reprezentanta inwestora:                                                                            Data:                                            
 

 

CZĘŚĆ IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BGK: 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 („RODO”) 
jest BGK, który będzie przetwarzał dane zamieszczone we wniosku w celu jego rozpatrzenia, na podstawie 
czynności zmierzających do zawarcia umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w celu dochodzenia ewentualnych 
roszczeń jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BGK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem 
działalności bankowej i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Każdej osobie 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
obsługi wniosku oraz jego realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa,  do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK lub dla zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń.  
BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem: iod@bgk.pl 
   

Podpis/y inwestora/reprezentanta inwestora, w tym w imieniu własnym:                          Data:                                            
 

 

CZĘŚĆ X. Informacje BGK: 
 

 

 

 

Data wpływu wniosku do BGK  

Numer wniosku w BGK  

mailto:iod@bgk.pl

