DEKLARACJA uszczegółowienie
udziału w programie Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany
palenisk domowych z teren gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi - etap 2

Prosimy o dokładne i całkowite wypełnienie deklaracji DRUKOWANYMI LITERAMI.
Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nieuwzględnieniem jej
w projekcie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Imię i nazwisko

Adres (miejscowość, nr domu)

Nr telefonu / e – mail

Nr ewidencyjny działki
Tytuł prawny do nieruchomości:
własność, współwłasność,
użytkowanie wieczyste, ograniczone
prawa rzeczowe (podać jakie)

Planowany termin realizacji inwestycji
(proszę podać co najmniej miesiąc i rok, w latach 2019-2022)
2020
Rozpoczęcie

2021

2020
Zakończenie

2021

Proszę zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi i podać wymagane dane.
1. Budynek
jednorodzinny
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bliźniak lub szeregowiec
mieszkanie w budynku wielorodzinnym
2. Liczba mieszkańców w budynku:

3. Rok budowy, materiał ścian budynku:

4. Powierzchnia użytkowa budynku (m2):

5. Powierzchnia ogrzewana budynku (m2):

6. Ocieplenie ścian:
TAK

rok wykonania: ………….....

materiał (rodzaj, grubość): ……………….....……......

NIE
7. Ocieplenie dachu/stropodachu:
TAK

rok wykonania: ………….....

materiał (rodzaj, grubość): ……………….....……......

NIE
8. Okna:
Stare

nowe

rok montażu………………..

rok montażu: ………….....

dwuszybowe/szyba zespolona: …………......……......

PCV

rok montażu: ………….....

dwuszybowe/szyba zespolona: …………......……......

drewno

rok montażu: ………….....

dwuszybowe/szyba zespolona: …….…….....……......

2/6

9. Źródło ciepła budynku:
ogrzewanie centralne (instalacja c.o.) na paliwo stałe
ogrzewanie centralne (instalacja c.o.) na gaz
ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach np. kuchni, pokojach (piece kaflowe, metalowe w pokojach,
in.)
10. Stan techniczny źródła ciepła:
dobry
dostateczny
zły
11. Moc obecnego kotła/pieca [kW] : Dane o mocy kotła/pieca powinny znajdować się na jego tabliczce
znamionowej.

12. Rok produkcji kotła/pieca:
Dane powinny znajdować się na tabliczce znamionowej. Jeśli rok jest nieznany, proszę wpisać rok montażu, lub
pozostawić puste pole.

13. Przygotowanie ciepłej wody poprzez:
kocioł/piec
piecyk gazowy
bojler elektryczny
kolektory słoneczne
inne:

14. Paliwo/energia stosowane do ogrzewania budynku i/lub przygotowania ciepłej wody:
węgiel (w tym miał) kocioł/piec
ekogroszek/piecyk gazowy
gaz z sieci
gaz z butli
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olej opałowy kocioł/piec
biomasa/drewno piecyk gazowy
energia elektryczna bojler elektryczny
kolektory słoneczne
inne:

15. Jeśli paliwem jest biomasa/drewno, proszę podać źródło w jakim jest spalane:
kominek
kocioł z podajnikiem
inne:

16. Proszę podać roczne zużycie paliwa/energii: Średnie roczne zużycie paliwa do ogrzewania budynku i
przygotowania ciepłej wody z ostatnich trzech lat (tony/m3/GJ/kWh)

17. Stosuję źródło wykorzystujące odnawialną energię (OZE):
np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne. Jeśli tak, proszę wpisać jakie
TAK
NIE
jakie:

18. Czy planują Państwo termomodernizacje budynku w najbliższym czasie?
TAK
NIE
19. Jeśli tak, w jakim zakresie?
Można zaznaczyć więcej, niż jeden zakres.
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wymiana starego kotła/pieca na nowy
montaż pompy ciepła
montaż kolektorów słonecznych
ocieplenie ścian zewnętrznych
ocieplenie stropu/dachu/stropodachu
wymiana okien i drzwi
inne:

20. Na jakie źródło ciepła planowana jest wymiana starego kotła /pieca?
na gaz
na biomasę
21. Jakiej mocy będzie nowy kocioł/piec (w kW)?

22. Czy wraz z wymianą kotła/pieca konieczna będzie dodatkowa instalacja ?
TAK
NIE
23. Jeśli tak, to jaki jest szacowany koszt tej instalacji w zł?

Wyrażam wolę poddania budynku ocenie energetycznej przeprowadzonej przez zewnętrznego audytora
energetycznego przed realizacją projektu oraz po jego zakończeniu na podstawie upoważnienia/zaświadczenia
wydanego przez Gminę Liszki oraz wykonanie zaleceń wskazanych w ww. ocenie.
Wyrażam wolę zawarcia umowy z Gminą Liszki o pozyskanie dotacji na wymianę starego źródła ciepła w moim
gospodarstwie domowym zgodnie z zasadami danego konkursu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1781) oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Liszki oraz podmioty z nią
współpracujące i powiązane do celów i wszelkich działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji i instalacji
OZE na terenie Gminy Liszki; oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania,
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uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich; oświadczam, że moje dane osobowe
udostępniam dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Gminę Liszki przekazanych przeze mnie oryginałów dokumentów
lub/oraz ich kopii.
UWAGA:
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki Paweł Miś, kontakt: Urząd Gminy Liszki,
Liszki 230, 32-060 Liszki.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ……., adres e-mail: ……….
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją niniejszej umowy - art. 6 ust. 1 lit.
b) 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 Nr 119
z 2016 r.),
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych,
którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. Ponadto dane osobowe mogą
zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami
prawa.
6. W wypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych naruszałoby przepisy prawa.
8. Dane osobowe wymagane na potrzeby zawieranej umowy są warunkiem zawarcia umowy i są niezbędne do jej
wykonania, a ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy
będą niemożliwe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na
zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji i instalacji OZE na terenie Gminy Liszki.

……………………..……...……….………
/miejscowość, data/

…………….……………………..………….
/podpis/
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