Załącznik nr 2 do Regulaminu
ZWNIOSEK

o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
w zakresie działań termomodernizacyjnych w latach 2018/2019
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i Imię...........................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................
Nr telefonu..........................................................kom..................................................................
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego .....................................................................................................
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
....................................................................................................................................................
Nr działki ....................................................... Nr księgi wieczystej ...........................................
Rok oddania budynku do użytkowania ......................................................................................
Powierzchnia użytkowa budynku: …………………….......m2
Obecne źródło ciepła: rok produkcji/montażu: …………………………….
rodzaj obecnie stosowanego paliwa do ogrzewania budynku:.................................................
producent obecnego urządzenia grzewczego: ........................................................................
model obecnego urządzenia grzewczego: ..............................................................................
klasa obecnego kotła na paliwo stałe:……………………….
Planowany zakres wymiany źródła ciepła:
1



Zakup i montaż kotła gazowego

Zakres działań termomodernizacyjnych tylko w przypadku montażu kotła gazowego**:
Lp.

Wybór

Planowany zakres modernizacji:

1

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego



2

Ocieplenie stropodachu lub dachu budynku mieszkalnego



3

Wymiana okien w części mieszkalnej budynku minimum 50%



W budynku jest wewnętrzna instalacja gazowa
W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku
W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza o
powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*
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Oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.

4.
5.

6.

7.
8.

Jestem właścicielem budynku mieszkalnego lub wyodrębnionego prawnie lokalu
mieszkalnego lub ich współwłaścicielem, posiadającym zgodę wszystkich pozostałych
współwłaścicieli na realizację inwestycji objętej wnioskiem, wskazanego we wniosku.
Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest
użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (np. decyzją
administracyjną, itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej
emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła
i termomodernizacji (do którego załącznikiem jest niniejszy wniosek) oraz znam
i akceptuję warunki w nim zawarte.
Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym opłatami za odbiór odpadów komunalnych)
na rzecz Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Posiadam zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła w postaci kotła
gazowego starszego niż 10 lat lub w postaci starszego niż 8 lat kotła węglowego
zasypowego, automatycznego kotła węglowego – retortowego lub kotła olejowego
(dla wariantów z wymianą źródła ciepła),
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy lub Operatora
kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania inwestycji, w trakcie oraz po jej
zakończeniu.
Nie posiadam drugiego źródła ciepła w postaci kotła węglowego zasypowego wpiętego
w instalację CO, olejowego, gazowego, elektrycznego itp.
Posiadam istniejące urządzenie grzewcze gazowe max. 5 letnie - dla wariantów bez
wymiany źródła ciepła

Wymagane załączniki**:
 Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż
6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu
stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
(dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl).
 W przypadku lokali stanowiących odrębną nieruchomość aktualny odpis dotyczący księgi
wieczystej, w której wpisany jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość oraz księgi
wieczystej dotyczącej nieruchomości gruntowej związanej z tym lokalem.
 Wypis z kartoteki budynków – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji
o budynku (wypis można pobrać z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie).
 Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez
wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności
budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię
pełnomocnictwa.
 Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w programie ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

………………………………….
(data i czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić
** właściwe zaznaczyć w kratce
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(imię i nazwisko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Wyrażam zgodę na podanie i przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych we
wniosku) celem wzięcia udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój, w związku z naborem wniosków do Programu, zawarciem umowy w tej
sprawie i jej realizacją oraz kontrolą i dochodzeniem roszczeń.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany o treści klauzuli informacyjnej zawartej
poniżej.
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój,
informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój jest Wójt
Gminy
Goczałkowice-Zdrój
ul.
Szkolna
13,
43-230
Goczałkowice-Zdrój,
gmina@goczalkowicezdroj.pl, tel. (32) 2107185
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, z którym Pan/Pani może się
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób : pod
adresem poczty elektronicznej: abi@goczalkowicezdroj.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem wniosków do Programu
ograniczenia niskiej emisji dla gminy Goczałkowice-Zdrój, zawarciem umowy w tej sprawie i jej
realizacją oraz kontrolą i dochodzeniem roszczeń zgodnie z udzieloną zgodą, tj. zgodnie z art. 6
ust 1 pkt a rozporządzenia,
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są Operator ( firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp.
z o.o. z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Błękitnej 12), Wykonawca (firma zarejestrowana
u Operatora, wykonująca modernizacje zgodnie z zasadami Regulaminu udziału w Programie
ograniczenia niskiej emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącego wymiany źródeł ciepła
i termomodernizacji, o którym mowa w Programie.), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz audytor, poza tym nie będą one przekazywane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych
i teleinformatycznych, w których są przetwarzane dane inwestora,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach archiwalnych przez okres
wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
i prawo do ich przenoszenia,
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7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest nieobowiązkowe, jest jednak warunkiem naboru
wniosku oraz zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia rekrutacji do Programu oraz zawarcia umowy,
9. Pana\Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane*.

* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

……………………………………………..
(data i podpis)
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