
Urząd Miasta Radomska
  ul Tysiąclecia 5

DEKLARACJA/WNIOSEK

udziału w zadaniu z zakresu ochrony środowiska i wykonania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza mających
na  celu  ograniczanie  niskiej  emisji  na  terenie  Miasta  Radomska  poprzez  modernizację  systemów  grzewczych
w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne

 Wypełnione  deklaracje/wnioski  należy  składać  w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska
 Uwaga!  W  przypadku  problemów  z  wypełnieniem  deklaracji  prosimy  o  kontakt  z  pracownikami  Wydziału  Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami  tel. 44 685 44 96,  44 685 45 01,  44 685 45 31,

WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA A STANOWI 
JEDYNIE DEKLARACJĘ GOTOWOŚCI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZADANIU– 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie  deklaracji. 
Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nie uwzględnieniem jej do realizacji

I. Dane podstawowe

Imię i nazwisko/Nazwa

PESEL

adres do korespondencji

Miejscowość ulica

nr budynku/lokalu kod pocztowy

Telefon mail

Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem, inne (podać jakie?)

Lokalizacja zadania planowanego do realizacji w ramach w/w programu

miejscowość ulica

nr budynku/lokalu kod pocztowy

Deklaruję swój udział w ww. zadaniu,  polegającym na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo 
stałe  i montażu nowego źródła ciepła. Równocześnie zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie 
zgodnie  i  w  terminie  określonym  w  regulaminie  oraz  dopełnić wszelkich formalności wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa związanych z modernizacją ogrzewania w tym budynku/lokalu
mieszkalnym*.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania 

1. Opis likwidowanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym

a) Rodzaj źródła ciepła**

kocioł starej generacji              Moc zainstalowana (w kW)..........................................

b) Rodzaj używanego paliwa

węgiel kamienny węgiel brunatny

c) Roczne zużycie paliwa            …..............................
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2. Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła

a) Rodzaj źródła ciepła

kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa+ekoprojekt) sieć ciepłownicza

kocioł na gaz ziemny/płynny* kocioł na olej opałowy kocioł na biomasę

elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła) pompa ciepła

b) Moc zainstalowana  (w kW)
        ….............................
 
c) Roczne zużycie paliwa  ( w Mg)

………………………

 d)     Planowane zużycie ciepła z sieci (w GJ/rok) 
        (dotyczy tylko przyłączy do sieci ciepłownicze)j ………………………

e)     Dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające 
                    sieć   ciepłowniczą (jeśli wiadomo) ………………………….....................

III. Planowany termin realizacji inwestycji  (proszę podać co najmniej miesiąc)

Rozpoczęcie Zakończenie***

*** - końcowa data realizacji inwestycji nie może być późniejsza niż 15.12.2020 r.

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji 

 Razem (brutto) 
1. Koszt  zakupu nowego źródła ciepła

koszt  demontażu,  koszt   montażu,  koszt  modernizacji
instalacji

Realizując powyższe zadanie  nie mam możliwości  odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu
podatku  VAT  /  mam  możliwość  odzyskania  poniesionego  kosztu  podatku  VAT  * (w  przypadku
możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto).

* niepotrzebne skreślić

…..........................................................................................
(data Imię i Nazwisko, czytelny podpis)

V. Oświadczenia:

 Oświadczam, iż realizacja przedsięwzięcia*:

- Wymaga/nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę  (podać numer sprawy oraz datę
uzyskania pozwolenia); …........................................................................................................
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 -  Wymaga/nie  wymaga uzyskania  zgłoszenia  robót budowlanych,  roboty  zgłoszono do
właściwego  organu:  …………………………………..................................................………………….
(podać nazwę organu oraz datę zgłoszenia);

 Oświadczam,  iż  w  nieruchomości,  na  terenie  której  będzie  realizowane  przedsięwzięcie
nie jest  prowadzona  /jest  prowadzona* działalność  gospodarcza.  (W  przypadku
prowadzenia  działalności  podać  powierzchnie  w  m2  powierzchnia  pod  działalność
/powierzchnia użytkowa  …................................../....................................). 

• niepotrzebne skreślić

…........................................................................................
(data Imię i Nazwisko, czytelny podpis)

 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH ZADANIA 

Zgodnie z art. 13 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  (dalej:
RODO) informuję, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem
deklaracji/wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji  umowy, a także dla dochodzenia  roszczeń
lub obrony przed roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art.
6  ust.  1  lit.  a  (tzn.  osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  zgodę),  lit.  b  (tzn.  przetwarzanie   jest
niezbędne do wykonania  umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania  dotacji
lit.  c  (tzn.  przetwarzanie   jest  niezbędne   do wypełnienia   obowiązku  prawnego,  który  ciąży  na
administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art.9 ust. 2 lit a (tzn. osoba,  której dane dotyczą
wyraziła zgodę) RODO.

2. Pani/Pana  dane osobowe  będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt
3.  Okres  przechowywania  danych  może  zostać  każdorazowo przedłużony  o  okres  przedawnienia
roszczeń, jeżeli   przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony
przed takimi  roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania  danych
może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia  archiwizacji.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia  sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
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4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

5. Podanie  przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne  w celu realizacji
zadań związanych z rozpatrzeniem deklaracji/wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i  realizacji
umowy.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  Gmina  Miasto Radomsko

7. Dane osobowe powierzone  Gminie Miasto Radomsko przez administratora danych osobowych są
przetwarzane  przez  Miasto  Radomsko  w  celu   udzielenia  Panu/Pani   dotacji,  kontroli
wykorzystywania  dotacji  i  realizacji   przedsięwzięć,  sprawozdawczości,  w tym ewidencjonowania
osiągniętych efektów w ramach realizacji  zadania

8. Dane osobowe powierzone gminie przez Dotującego są przetwarzane przez gminę w celu oceny
deklaracji/wniosku o dofinansowanie Dotowanego.

9. Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji.

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazane  odbiorcom  w  państwach  znajdujących  się  poza  Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Zapoznałem/am się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.

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

(data Imię i Nazwisko, czytelny podpis)
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