
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej  

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap. 

 
W N I O S E K  

o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin –XII Etap” 
 

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. …………………………………………………………………… 

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 starego kotła na nowy     

 

Lp. 
Paliwo wykorzystywane po modernizacji 

(PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ OPCJĘ) 

Wybór: 

TAK NIE 

1 Węgiel ekogroszek     

2 Gaz     

3 Olej     

4 Biomasa     

 

 

Przewidywany termin realizacji: do 30 listopad 2019 r. 

 

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap 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. 
 

 

 …..…………………………………. 

                                             

(podpis czytelny) 

 

Załącznik: 

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

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w XII Etapie POE. 
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do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej  

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap. 

 
 

 

Klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

w związku z przystąpieniem do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap” 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przystąpieniem do „Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin –XII Etap” 

 

            

          …................................................................ 

             (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanej RODO) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,  

42-286 Koszęcin;  

2) kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Koszęcin: adres e-mail: inspektor@odocn.pl,  

nr tel. 602762036;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o udział 

w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Koszęcin – XII Etap oraz otrzymania dofinansowania            

i innych czynności związanych z realizacją Programu, aż do zakończenia okresu trwałości projektu, zgodnie         

z art. 6 ust.1 lit. a RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. 

wykonawcy uczestniczący w Programie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami;  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;  

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 

procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowana oraz ewentualnego przyznania i korzystania  

z niego; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 


