
2020 v5 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

Data wpływu* Godzina wpływu* Oznaczenie wniosku* 

   

*wypełnia Urząd Gminy Bestwina 

 

 

DEKLARACJA  

uczestnictwa Wnioskodawcy (osoby fizycznej) w realizacji Programu Ograniczenia Emisji 

w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, polegającego na trwałej zmianie systemów ogrzewania 

poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe i 

gazowe na nowoczesne, proekologiczne kotły gazowe lub węglowe w budynkach/lokalach 

mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Bestwina. 

Wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu 

1. Imię i Nazwisko ............................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania) 

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

4. Adres modernizacji budynku mieszkalnego (jeżeli inny niż zamieszkania)   

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

5. Numer ewidencyjny działki oraz nr księgi wieczystej 

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

6. Telefon kontaktowy ......................................., e-mail ..................................................... 

7. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału) ............................................................,    

moc kotła ............................................., ogrzewana powierzchnia ............................ m2,  

ilość spalanego paliwa w skali roku ................................., wiek kotła (lata) …………... 

8. Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji (rodzaj opału) ...............................,  

moc kotła ..............................., ogrzewana powierzchnia........................................... m2, 
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L.p. Planowany zakres modernizacji Wybór** 

1 

Wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowy retortowy lub 

tłokowy kocioł węglowy zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-

5:2012 i dyrektywą Ecodesign (urządzenie musi spełniać wymogi 

obu dokumentów) 

 

2 
Wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł gazowy z 

zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny 
 

3 

Wymiana starego kotła gazowego z otwartą komorą spalania na 

nowy kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub 

kondensacyjny 

 

 

** proszę wpisać znak „X” w odpowiednim polu 

9. Planowany termin modernizacji (kwartał): .................................. 2020 rok 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania Emisji w Gminie 
Bestwina na lata 2017-2020, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i ewaluacji Programu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz 
klauzulą informacyjną zawartą w §7 Regulaminu POE, który jest dostępny w siedzibie Urzędu oraz na 
stronie internetowej Gminy Bestwina pod adresem: http://bestwina.pl/poe---niska-emisja. 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 

będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi 

wieczystej w przypadku własności lub współwłasności). 

2. Zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji w przypadku współwłasności 

(Załącznik 1a do Regulaminu). 

3. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana 

będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji  

(w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z  ograniczonego prawa rzeczowego 

lub stosunku zobowiązaniowego). 

4. Oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości Nowego źródła ciepła przez 5 lat 

w przypadku wypowiedzenia umowy najmu (w przypadku władania Budynkiem na podstawie 

stosunku zobowiązaniowego – najmu lub dzierżawy). 

5. Oświadczenia Wnioskodawcy do Deklaracji uczestnictwa w Programie (Załącznik 2 do 

Regulaminu). 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy określający przewidywane koszty wykonania Inwestycji wraz 

ze wskazaniem typu kotła i jego parametrów technicznych podanych przez producenta (Załącznik 4 

do Regulaminu). 
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Załącznik Nr 1a do Regulaminu 

 

ZGODA POZOSTAŁYCH WSPÓŁWLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
NA WYKONANIE INWESTYCJI  

w ramach realizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, 

polegającego na trwałej zmianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych  

i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe i gazowe na nowoczesne, proekologiczne 

kotły gazowe lub węglowe w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się na terenie 

Gminy Bestwina. 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie Inwestycji w budynku/lokalu 
mieszkalnym zlokalizowanym pod adresem ………………………………………………… 

1. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

2. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

3. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

4. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

5. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

 

UWAGA: w przypadku więcej niż 5 współwłaścicieli budynku/lokalu należy 
dołączyć dodatkowe egzemplarze załącznika 1a. 

 

Podane powyżej dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania 
Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i 
ewaluacji Programu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r., Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz poniższą klauzulą informacyjną. 
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Klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu danych osobowych Współwłaściciela budynku mieszkalnego 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) – dalej 

Rozporządzenie, Wójt Gminy Bestwina informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych Współwłaściciela podanych w celu 

przystąpienia do Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-

2020 jest Gmina Bestwina reprezentowana przez Wójta Gminy Bestwina  

z siedzibą: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bestwina jest możliwy 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Podane dane osobowe Współwłaściciela przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na 

wymianie źródła ciepła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. 

4. Podanie danych osobowych Współwłaściciela jest warunkiem zawarcia umowy 

dotacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

zawarcia umowy, a tym samym odrzucenie deklaracji udziału w Programie. 

5. Odbiorcami danych osobowych Współwłaściciela są: Gmina Bestwina oraz  

instytucje dofinansowujące realizację Programu, poza tym nie będą one 

przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Współwłaściciela będą przechowywane w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach 

archiwalnych przez okres wyznaczony na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

7. Współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16 

i 18 Rozporządzenia. 

8. Współwłaściciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Imię i nazwisko ........................................................... 

adres zamieszkania ............................................................................ 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy do Deklaracji Uczestnictwa 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję postanowienia w nim 
zawarte. 

2. Oświadczam, że trwale zlikwiduję Stare źródło ciepła, obecnie użytkowane  

w Budynku/lokalu mieszkalnym objętym Inwestycją i wymienię na nowe proekologiczne, 

opisane w Deklaracji uczestnictwa.  

3. Dla Budynku/lokalu wskazanego w Deklaracji uczestnictwa posiadam tytuł prawny lub 

stosowne Pełnomocnictwo/-a od właścicieli, do wszystkich czynności związanych ze złożeniem 

Deklaracji, zawarcia stosownej umowy oraz zgody większości współwłaścicieli nieruchomości 

(przy czym większość oznacza 50%+1 udziałów we współwłasności) na przeprowadzenie 

w przedmiotowym budynku / lokalu mieszkalnym Inwestycji w ramach Programu. 

4. Oświadczam, że Budynek/lokal jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa. 

5. Oświadczam, że Budynek/lokal służy do zaspokajania moich/naszych potrzeb mieszkaniowych. 

6. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem do zamontowania 

ekologicznego źródła ciepła w Budynku/lokalu. 

7. Oświadczam, że Budynek/lokal objęty Inwestycją nie posiada drugiego alternatywnego źródła 

ciepła (za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego 

drewnem bez płaszcza wodnego lub nadmuchu). 

8. Oświadczam, że spełniam wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach i oddaje odpady komunalne. 

9. Oświadczam, że nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz Gminy Bestwina. 

10. Oświadczam, że  zamontowane Nowe źródło ciepła w Budynku/lokalu będzie użytkowane 

trwale przez co najmniej 5 lat od daty wypłaty dotacji. 

11. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli Budynku/lokalu,  

w którym wykonywana będzie Inwestycja, przed modernizacją, po jej zakończeniu oraz 

w okresie 5 lat po jej przeprowadzeniu licząc od daty wypłaty dotacji, przez osobę/-y 

powołaną/-e przez Wójta Gminy Bestwina. 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika)        
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji 

 

Typ kotła / model / producent / rodzaj paliwa: 

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

Parametry techniczne podane przez producenta (moc kotła, sprawność cieplna, zużycie  

paliwa): 

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

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

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

 

Lp. Nazwa etapu 

przedsięwzięcia 

Planowany 

koszt [zł] 

Termin 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

(opisać krótko jaki zakres z 

kosztów kwalifikowalnych- 

wg. Regulaminu udzielania 

dotacji zamierza się 
wykonać w swoim 

Budynku/lokalu 

mieszkalnym) 

   

 Razem:    

 

Numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę dotacji oraz nazwa banku: 

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

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

 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy 


