
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej  

w ramach Programu ograniczenia emisji dla Gminy Koszęcin – XI. Etap. 

 
W N I O S E K  

o udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Koszęcin – Etap XI.” 
 

D A N E  W N I O S K O D AW C Y:  

Nazwisko i imię…………………..…………………………………………………………..…..….……………… 

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………………………... 

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja …………………………………………………...…….. 

nr telefonu ……………………………… kom. ……………………………………………………… 

NIP………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego……………………….…………….………. PESEL 

………………………………… 

Księga Wieczysta nr ………..……………………………….. nr działki ………………………….……………… 

stare źródło ciepła: rok produkcji …………………………………..  paliwo …………………….....… 

Lp. Planowany zakres termomodernizacji: 
Wybór: 

TAK NIE 
 

1 Wymiana kotła starego na nowy   

 

Lp. 

Paliwo wykorzystywane po modernizacji 

(w przypadku wymiany kotła 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ OPCJĘ) 

Wybór: 

TAK NIE 
 

1 Węgiel ekogroszek/ ekomiał   

2 Gaz   

3 Olej   

4 Biomasa   

 

Przewidywany termin realizacji: do 30 listopad 2018 r. 

 

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam że: 
1. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 

ustawy Prawo budowlane). 
2. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła 

ciepła. 
3. Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria …………….…………..…., jako uczestnik Programu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Koszęcin, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez: Gminę Koszęcin - Operatora w/w Programu. 
4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy 

Koszęcin, tj.  w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia  

w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i Programów 

mogących zainteresować składającego oświadczenie. 
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Koszęcin - Operator, z siedzibą  

w Koszęcinie, przy ul. Powstańców Śląskich 10. 
6. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie 

dostępu do moich danych i ich poprawiania 
 

 

 

 …..…………………………………. 

                                             

(podpis czytelny) 

 

 

Załącznik: 

1. Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę uczestniczącego w XI. Etapie POE. 


