
 
 

 

     

     Deklaracja 

uczestnictwa Inwestora w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022” 

w zakresie udzielania dotacji do wymiany i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, 

wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka   

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………… 

Adres realizacji inwestycji ………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………e-mail ……………………………………………………. 

Numer działki …………………………… Numer księgi wieczystej …………………………..................... 

Tytuł prawny do budynku mieszkalnego: właściciel/współwłaściciel/inny ………………………………….  

2. Dane dotyczące budynku mieszkalnego i dotychczasowego źródła ciepła: 

Data oddania budynku do użytkowania ………… powierzchnia ogrzewana budynku ………………….m2 

Rodzaj istniejącego źródła ciepła ( rodzaj opału ) …………………………….……………………………… 

Rok produkcji: …………………….., Moc kotła: ………………..KW, 

 Ilość zużywanego opału (sezon grzewczy): ……………………………………………………………….. 

Źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie *.  

Jeżeli nie, podać sposób podgrzewania wody: energia elektryczna/gaz/inne*. 

3. Informacje dotyczące nowego źródła ogrzewania: 

Rodzaj planowanego źródła ciepła : ……………………………………………………………………….. 

Planowany termin realizacji inwestycji (rok) ……………………………………………………………… 

Ogrzewana powierzchnia: ………………………. m2, kubatura: ………………..m3 

Prowadzę / nie prowadzę starań na o pozyskanie innych środków publicznych na w/w zadanie.  

 

Oświadczam, że prowadzę / nie prowadzę działalności gospodarczej w budynku lub lokalu, którego dotyczy 

wniosek. Udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia 

działalności gospodarczej, wynosi ………………………………….%. 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

 



 
 

 

4. Oświadczenia: 

Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/łam się i akceptuje treść Regulaminu; 

2) Oświadczam, że w ramach inwestycji trwale zlikwiduję stare źródło ciepła, obecnie użytkowane                          

w budynku mieszkalnym objętym inwestycją; 

3) Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła centralnego ogrzewania budynku 

mieszkalnego; 

4) Wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadku braku możliwości pozyskania 

środków z WFOŚiGW w Katowicach w roku planowanej modernizacji; 

5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku mieszkalnego lub lokalu                         

w którym zainstalowane zostanie źródło ciepła będące przedmiotem dotacji, przez czas realizacji 

inwestycji oraz przez okres 5 lat liczonych od końcowego odbioru, przez upoważnionego pracownika 

Urzędu Gminy i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach; 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminę Porąbka w celu 

przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji na zadanie służące wymianie systemów 

ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Porąbka, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).  

 

5. Załączniki: 

1) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. lub – jeśli został nadany – numer 

elektronicznej księgi wieczystej (należy wpisać w punkcie 1 deklaracji) 

2) Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości  - jeżeli jest więcej niż jeden właściciel. 

3) Dokumentacja fotograficzna planowanego do likwidacji urządzenia z widoczną tabliczką znamionową 

(jeżeli taka jest).  

4) Inne wymagane dokumenty (np. zgłoszenia) 

 

 

 

……………………………………………………………  

 ( data i podpis Inwestora ) 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
085-REALIZACJA PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Działając na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
roku  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) [02. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.041- dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRTORA

UG

Administratorem  danych  osobowych  jest  Gmina  Porąbka  -  Urząd  Gminy  Porąbka
reprezentowany  przez  Wójta  Gminy  Porąbka   z  siedzibą  w  Porąbce,  43-353  Porąbka,  ul.
Krakowska 3.

Urząd Gminy jest  aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę Wójtowi  Gminy Porąbka
jako organowi administracji publicznej oraz organowi wykonawczemu Gminy Porąbka.

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z  administratorem  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email  ors@porabka.pl ,
telefonicznie pod numerem: 33-82-72-810 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  skontaktować
poprzez email ochronadanych@ug.porabka.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem
danych.

CELE PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programów  dofinansowanych ze
środków zewnętrznych.

PODSTAWA PRAWNA art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

art.6 ust. 1 lit b)  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;

art.6. ust. 1 lit. c)  RODO; w szczególności:

ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018r.
poz. 217 ze zm.);

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i
zakresu działania archiwów zakładowych,

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów  powierzenia  danych  do
przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora,

 Jednostkom  współfinansującym   (WFOŚiGW  w  Katowicach,  NFOŚiGW,  Urząd
Marszałkwoski)

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator  danych  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  do  państw  trzecich  oraz
organizacji międzynarodowych.
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OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dokumenty  dotyczące   realizacji  programów   dofinansowanych  ze  środków  zewnętrznych
będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną (JRWA 042)  i podlegają przekazaniu do
Archiwum Państwowego.

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia
lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Posiada  Pani/Pan   prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych,  które  Państwa
dotyczą, otrzymywania ich kopii,  o ile pozwalają na to przepisy prawa.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu  nadzorczego  -
Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych,  mającym siedzibę pod adresem ul.  Stawki  2,
00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby osób fizycznych, mieszkańców Gminy.

INFORMACJA O 
DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

Podanie  danych osobowych jest  obowiązkowe.  Zakres  przetwarzanych   danych osobowych
wynika z przepisów prawa.

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI, 
PROFILOWANIE

W trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  Administrator  danych  nie  będzie  podejmował
decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

INNI INFORMACJE Dla udzielanych zgód na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.

Dane osobowe będą przetwarzane przez  okres  wynikający ze zgody lub do czasu cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Każdą  zgodę  na  przetwarzanie  danych  można  wycofać  w  dowolnym  momencie  bez
konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.

W przypadku braku wyrażenia zgody, brak jest możliwości realizacji celu określonego w treści
zgody.

Wycofanie  zgody  nie  wpływa na zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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