Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
tel.32 449 38 75

DEKLARACJA WSTĘPNA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „STOP SMOG”
w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów realizowanego przez Gminę Pszczyna

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail (opcjonalnie):

Adres do korespondencji
(inny niż adres budynku w którym planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne):
Miejscowość:
Ulica i numer:

Adres budynku, w którym planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne:
Miejscowość:
Ulica i numer:
Numer działki:
Numer księgi wieczystej:
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POSIADANE ŹRÓDŁO CIEPŁA:
Producent, model:
Rok produkcji:
Moc [kW] :
Paliwo:
Zużycie paliwa w skali roku [ton,
kubików, kWh, GJ, m3, litrów]:
DANE BUDYNKU:
Rok budowy:
Ogrzewana powierzchnia (m2):
Ogrzewana kubatura (m3):
Wykonana termomodernizacja
ścian zewnętrznych, dachu,
stropodachu, stropu nad ostatnią
ogrzewaną kondygnacją:
wykorzystany materiał
(styropian, wełna, grubość)
Konstrukcja dachu, stropodachu
lub stropu nad ostatnią
ogrzewaną kondygnacją:
(płaski, 1, 2, 3 spadowy, inny)
Ilość okien,
materiał, z którego
są wykonane (drewno, PCV,
aluminium):
Rok produkcji i montażu okien:
Sposób ogrzewania ciepłej wody
użytkowej:
Rodzaj kaloryferów:
(żeliwne, płytowe, konwekcyjne,
z zaworami kulowymi lub
termostatycznymi)
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Ilość kaloryferów w budynku:
Rok montażu instalacji
centralnego ogrzewania:
Pozostałe informacje:
Czy w budynku prowadzona jest działalność
gospodarcza? Jeśli tak - to na jakiej powierzchni:
Pozostałe ważne informacje o budynku
i planowanej inwestycji

OŚWIADCZENIA


Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych
wobec Gminy Pszczyna do realizacji inwestycji.



Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu
„STOP SMOG” w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów realizowanego przez Gminę Pszczyna.



Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji nastąpi po podpisaniu Porozumienia pomiędzy Gminą
Pszczyna a Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, przyjęciem przez Radę Miasta i Gminy Regulaminu
naboru i realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami Prawa
Zamówień Publicznych.



Przyjmuję do wiadomości, że okres trwałości projektu wynosi 10 lat i w tym okresie Gmina ma prawo
do kontroli zachowania efektów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.



W przypadku zakwalifikowania mnie do projektu zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji,
dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji.

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 (Dz. Urz. L119/1)
(zwane „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.
2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu
uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pszczyna.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit.b RODO),
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Gminą Pszczyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Pszczyny.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane
są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
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- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu
Administratora,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
Pani/Pana zgody.
8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10.Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania.
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.

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
oraz w okresie trwałości
W związku z realizacją projektu pn. „STOP SMOG” w ramach nowelizacji ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ja, niżej podpisany/a
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
oraz w okresie trwałości wynikające z tytułu:
1. Własności:
2. Współwłasności:
3. Użytkowania wieczystego:
4. Inne

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy
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