……………………………………………
miejscowość, data

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków”
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……….., zamieszkały/a
imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………….………………….….……………..……..…..,
adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
nr telefonu, adres e-mail

oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką lokalu/ budynku mieszkalnego zlokalizowanego:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..,
adres budynku / lokalu

oraz deklaruję chęć przystąpienia do projektu podejmowanego przez Gminę Grodków, ul. Warszawska
29, 49-200 Grodków, mającego na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła
ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny: pompa ciepła/kocioł na biomasę/ekogroszek
spełniający wymagania 5 klasy oraz Ekoprojektu/ogrzewanie gazowe/ogrzewanie olejowe/ogrzewanie
elektryczne/podłączenie do sieci ciepłowniczej (podkreślić wybrane źródło).
Równocześnie zobowiązuję się dopełnić wszelkich formalności, wynikających z obowiązujących
przepisów prawa związanych z ww. przedsięwzięciami w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

UWAGA:
1. Złożenie deklaracji ma jedynie charakter informacyjny i nie przesądza o otrzymaniu
dofinansowania.
2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zobowiązanie do:
-

poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu zgodnie
z metodyką zawartą w Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny
energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza;

-

wykonania
modernizacji
energetycznej
budynku
w
zakresie
wynikającym
z przeprowadzonej oceny energetycznej – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika
z ww. oceny;

-

obowiązku likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu
ogrzewania.

Złożenie niniejszej deklaracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w niniejszej deklaracji do celów realizacji ww. projektu. W przypadku, gdy nie
wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o nie składanie niniejszej
deklaracji.
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Wyrażenie zgody jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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, dalej: RODO).
Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO od Administratora
Danych Osobowych, z którym się zapoznałem/am i przyjąłem/ęłam do wiadomości.

…….………...……………….……………………
data i czytelny podpis
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Grodkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Grodkowie,
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.
Inspektor ochrony danych:
Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie jest Andrzej Romian, adres e-mail:
iod@grodkow.pl, tel. 77 4040324
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu
realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków” w ramach RPO WO na lata 2014-2020.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania osobie upoważnionej do oceny energetycznej
budynku/lokalu i będą przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WO na lata 2014-2020. Przekazane dane osobowe mogą
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Przekazane dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
kontrole i audyt w ramach RPO WO.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania, zgodnie z
wymogami RPO WO 2014-2020, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu
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.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ujęcia zadania we wniosku o dofinasowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania
na ekologiczny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy

Strona 2 z 3

rodzaj budynku

Dane dotyczące budynku
Ilość lokali mieszkalnych
rok budowy
w budynku

nr deklaracji
Adres budynku / lokalu: ulica, nr budynku, nr lokalu

jednorodzinny
wielorodzinny

ogrzewana
powierzchnia
powierzchnia
całkowita
użytkowa
[m2]
[m2]

Średnia
wysokość
kondygnacji
[m]

Czy istnieje możliwość
podłączenia do sieci
ciepłowniczej
TAK
NIE

Czy przeprowadzono termomodernizację budynku wykonując co najmniej
jedno z poniższych przedsięwzięć?
wymiana okien, drzwi, ocieplenie ścian, stropu lub dachu,
ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą, energooszczędne
oświetlenie, rekuperacja, izolacja przewodów c.o. i c.w.u.

gazowej
TAK
NIE

TAK
NIE

Dane dotyczące istniejących źródeł ogrzewania
kocioł c.o.
Aktualne źródła ogrzewania
planowane do likwidacji

zasypowy
(węgiel/drewno)

automatyczny
(ekogroszek/pellety)

ogrzewanie miejscowe
gazowy

olejowy

piece kaflowe/
trzon kuchenny/kominek
___ szt.

ogrzewanie
elektryczne

Rok produkcji wiek źródła
Sprawność [%] jeśli znana
Moc źródła [kW] jeśli znana
Klasa źródła jeśli znana
Rodzaj i ilość zużywanego
paliwa lub ilość energii
[ton/rok; m3/rok; l/rok;
kWh/rok]

Istniejące urządzenie do
podgrzania ciepłej wody
użytkowej
kocioł c.o.
podgrzewacz gazowy
podgrzewacz elektryczny
inne (jakie?)

……………………………….

WĘGIEL: ________ton
EKOGROSZEK: ________ton
MIAŁ: ________ton
LPG: ________m3
3
DREWNO: ________ton (1m =0,9 tony) ENERGIA ELEKT. kWh: ________

Preferowany nowy
rodzaj ogrzewania
pompa ciepła
kocioł na
biomasę/ekogroszek
piec gazowy
ogrzewanie elektr.
ogrzewanie olejowe
sieć ciepłownicza

Czy nowe
urządzenie
będzie źródłem
c.w.u.
tak
nie

Planowana moc
nowego
urządzenia
grzewczego
________kW

Planowany
rok wymiany
2021
2022

PELLETY: ________ton
OLEJ OPAŁOWY: ________ton (1l oleju =0,84kg)
INNE (JAKIE?) _______________ ton

Inne planowane modernizacje ogrzewania (np.
wymiana grzejników)
kolektory słoneczne________kW
panele fotowoltaiczne__________kW
przyłącz gazowy
wykonanie instalacji wewnętrznych
inne (jakie?)

…………………………………………………………………..
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