DEKLARACJA
przystąpienia do programu RPO WM (Obniżenie poziomu niskiej emisji) dotyczącego dofinansowania do wymiany starych kotłów, modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych.
Dane Wnioskodawcy:
1. imię i nazwisko: ..........................................................................................
2.

adres:

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

3.

telefon, e-mail:

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

Tytuł prawny do budynku / lokalu mieszkalnego, w którym planowane są działania w ramach programu:
Jestem właścicielem / współwłaścicielem / najemcą / inne1(proszę podać): ................................................
..........................................................................................................................................................................

Deklaruję chęć przystąpienia do programu RPO WM (Obniżenie poziomu niskiej emisji) polegającego na dofinansowaniu do wymiany starych kotłów, modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym / lokalu1 zlokalizowanym:
1.

adres: ......................................................................................................................................................

2.

numer działki: .........................................................................................................................................

3.

numer księgi wieczystej: ........................................................................................................................

Dane budynku / lokalu:

□ mieszkalny

□ mieszkalno – usługowy

W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza: □ TAK □ NIE
Powierzchnia ogrzewana budynku / lokalu: ................... m2,
Ilość osób mieszkających w budynku / lokalu: ...................
Obecne źródło ciepła w budynku / lokalu (zaznacz właściwe):
□ źródło ciepła jedno dla całego budynku
□ lokal posiada własne źródło ciepła
Rodzaj istniejącego ogrzewania (zaznacz właściwe):
□ kotłownia węglowa
− zużycie węgla za ostatni rok: ......................... ton,
− zużycie drewna opałowego za ostatni rok: ............................ m3,
− klasa kotła: ............................
− rok montażu obecnego kotła ...............................................................
□ kotłownia na drewno
− zużycie drewna opałowego za ostatni rok: ............................ m3,
− klasa kotła: ............................
− rok montażu obecnego kotła ...............................................................
□ inne (podać jakie): .....................................................................................................................................
− zużycie opału za ostatni rok (ton, m3, l): .................................................................................................
− rok montażu obecnego kotła (lub innego źródła ogrzewania): ...............................................................
Deklarowany zakres prac w programie (zaznacz właściwe):

□ wymiana starego kotła na nowy kocioł na gaz,
□ wymiana starego kotła na nowy kocioł na biomasę,
□ modernizacja instalacji wewnętrznej,
1

Niepotrzebne skreślić

□ prace termomodernizacyjne budynku / lokalu1 *
* Dofinansowane prac termomodernizacyjnych przyznane zostanie wyłącznie w określonych przypadkach:
1)

wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców, u których zidentyfikowane zostały problemy
związane z ubóstwem energetycznym rozumianym jako trudna sytuacja materialna,
2) przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację, gdy:
− dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zgodnie
z zapisami ww. ustawy najniższa emerytura w 2021r. wynosiła 1250,88 zł brutto),

−

dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury na osobę zgodnie
z zapisami ww. ustawy.

Uwagi:
1.

2.

−
−
−

3.

W ramach programu jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła na gazowe lub
biomasowe (kocioł na pellet z automatycznym podajnikiem lub zgazowujący drewno spełniające wymagania
ekoprojektu), modernizację instalacji c.o. i c.w.u., prace termomodernizacyjne w budynkach / lokalach,
w których będą wymieniane piece (docieplenie ścian, stropów, podłóg oraz wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej).
Planowana wysokość dofinansowania:
wymiana kotła: do 8 000 zł (zależna od mocy nowego kotła, wynikająca z oceny energetycznej),
modernizacja instalacji: do 6 000 zł (wynikająca z oceny energetycznej),
prace termomodernizacyjne: do 25 000 zł (wynikająca z oceny energetycznej).
Przystąpienie do wymiany kotła, modernizacji c.o. i c.w.u. oraz prac termomodernizacyjnych możliwe jest po
wykonaniu oceny energetycznej przez wykonawców działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz podpisaniu umowy z Gminą.

Wyrażam zgodę na wykonanie oceny energetycznej przez wykonawców działających na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, bez ponoszenia własnych kosztów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji przystąpienia do programu
RPO WM (Obniżenie poziomu niskiej emisji) dotyczącego dofinansowania do wymiany starych kotłów,
modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniu 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 (tzw. RODO).

.............................................
Miejscowość, data

................................................
podpis składającego deklarację

KLAUZULA INFORMACYJNA
DEKLARACJA przystąpienia do programu RPO WM (Obniżenie poziomu niskiej emisji) dotyczącego
dofinansowania do wymiany starych kotłów, modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych
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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, Tel. 18 471 40 09.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
rodo@muszyna.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: chęci uczestnictwa w projekcie dotyczącym dofinansowania do wymiany starych kotłów,
modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Zgromadzone dane w wyniku złożenia deklaracji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym oraz będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w projekcie dotyczącym dofinansowania do wymiany starych kotłów, modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie przez Pana/i danych osobowych w deklaracji jest dobrowolne. Jest warunkiem uczestniczenia w projekcie dotyczącym dofinansowania
do wymiany starych kotłów, modernizacji instalacji oraz prac termomodernizacyjnych. Deklaracja bez podania wymaganych danych nie zostanie
przyjęta.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

