Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów
(finansowany ze środków budżetu Gminy Zabierzów)
DEKLARACJA UCZESTNICWA
etap na rok 2021
-dotacja w wysokości 3 tys. zł
-bez sprawdzanego docieplenia budynku
-możliwość szybkiej realizacji i wypłaty dotacji

Ja niżej podpisany/a (należy wpisać wszystkich właścicieli budynku lub osobę upoważnioną przez właścicieli
z załączonym pełnomocnictwem)
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… nr dow. osob. ……..……
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… nr dow. osob. ……..……
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… nr dow. osob. ……..……
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… nr dow. osob. ……..……
Nazwisko, imię…………………………..…..……..PESEL ……………………………… nr dow. osob. ……..……
NUMER TELEFONU: …………………………….....………, adres email:…………………….….........…...........
zamieszkały/-a/-li w miejscowości ……………………………….….…..…… kod pocztowy …………………..…
ulica …………………………...................………… nr domu ……........... nr lokalu…….…
Adres Inwestycji
a. miejscowość ……………............…….………..…….. kod pocztowy………………..……..
b. ulica ………………………………………………… nr domu...............nr lokalu….….........
Adres do korespondencji, jeśli inny niż zamieszkania
a. miejscowość ……………..............…….….…..…….. kod pocztowy………………………..
b. ulica ………………………………...……………… nr domu...............nr lokalu….…..........
Potwierdzam uczestnictwo w programie jak w tytule, inwestycja będzie prowadzona w budynku/lokalu
mieszkalnym pod wskazanym wyżej adresem. Oświadczam, że wymienię trwale obecnie użytkowane źródła
ciepła na paliwa stałe (podkreślić jakie):
Kocioł węglowy;

kominek;

piec kaflowy;

inne (wpisać jakie)……………..………

Czy wskazane źródło ciepła zostało zainstalowane w budynku przed 1 lipca 2017 r.?
(podkreślić)

TAK

NIE

na nowe ekologiczne źródło ciepła:
KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY (w ramach projektu udzielanie jest wsparcie wyłącznie dla kotłów
gazowych)
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Szacunkowy koszt inwestycji będzie wynosił ………………………………………………………..zł brutto
Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi …………………….. m2
Ilość paliwa stałego: węgla/drewna zużyta w sezonie grzewczym wynosiła średnio:
węgla: ..………..… ton

drewna: ………..... m3

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy/ów, który znajdzie się na umowie o dotację:

Nazwa banku: …………………………………………………………………….……………………………….
Numer działki ewidencyjnej na której znajduje się budynek objęty inwestycją: ……………………………

Załączam:
− aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której położony jest budynek/lokal mieszkalny,
potwierdzający, że Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem tej nieruchomości. Odpis możliwy do
wydrukowania ze strony http://ekw.ms.gov.pl

KR2K / _ _ _ _ _ _ _ _ / _

LUB podać elektroniczny numer księgi wieczystej

− pełnomocnictwo dla Wnioskodawcy do złożenia Deklaracji uczestnictwa od wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości na której znajduje się budynek/lokal, jeżeli Deklaracja ta nie jest podpisana przez wszystkich
współwłaścicieli, (pełnomocnictwo nie może zostać udzielone podmiotowi gospodarczemu, ani osobie
działającej w imieniu podmiotu gospodarczego).
− dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
Złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Inwestycję wymiany źródła
ogrzewania będzie można dokonać dopiero po podpisaniu stosownej umowy z Gminą Zabierzów.
Prace wykonane przed tym terminem nie będą rozliczane w ramach dotacji.

…..........................................................................................

…….………….…………………..……………

(czytelny podpis Wnioskodawcy/-ów)

(data)

Strona 2 z 4

OŚWIADCZENIE
do deklaracji uczestnictwa Wnioskodawcy/-ów w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla
Gminy Zabierzów (finansowanego ze środków budżetu Gminy Zabierzów)


Oświadczam, że przed podpisaniem umowy o dotację zapoznam się z treścią Regulaminu udzielania
dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
(PONE) dla Gminy Zabierzów, przyjętego jako załącznik do uchwały nr V/44/19 Rady Gminy Zabierzów z
dnia 22 lutego 2019 r.



Oświadczam, że budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa.



Oświadczam, że budynek służy zaspokajaniu moich/naszych potrzeb mieszkaniowych.



Oświadczam, że budynek objęty inwestycją posiada jako główne źródło ogrzewania palenisko na paliwa
stałe.



Oświadczam, że zamontowane nowe źródło ciepła w budynku będzie użytkowane trwale przez co najmniej
5 lat od daty otrzymania dotacji za wykonaną inwestycję.



Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywana
będzie inwestycja objęta programem. Zobowiązuję się udostępnić budynek do kontroli w okresie 5 lat od
daty otrzymania dotacji za wykonaną inwestycję.



Oświadczam, że budynek objęty inwestycją jest:
o

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku LUB

o

nieruchomość zgłoszona do programu stanowi lokal mieszkalny posiadający samodzielne źródło
ciepła.



Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby uczestnictwa
Wnioskodawcy/-ów w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów
(finansowany ze środków budżetu Gminy Zabierzów) oraz do celów kontaktowych zgodnie z Art. 6 ust. 1
lit. a 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).



Oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.



Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.

…..........................................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

…….………….…………………..……………
(data)
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080
Zabierzów (kontakt: tel. 12 283 07 00, adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl).
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabierzów jest możliwy poprzez e-mail:
zabierzow@zabierzow.org.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa Wnioskodawcy/-ów w
realizacji programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów (finansowanego ze
środków budżetu Gminy Zabierzów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z uchwałą
Nr V/44/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania
dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
(PONE) dla Gminy Zabierzów.
2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych, w tym pracownicy i podwykonawcy Administratora, operatorzy
pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w
uzasadnionych przypadkach mogą być banki, firmy windykacyjne.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres:
a) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas,
w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres,
w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku
prawnego;
c) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas,
w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres,
w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku
prawnego.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku/ zawarcia i
realizacji umowy.
5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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