Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

……………………………….
Miejscowość, data

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY
O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO

Ja niżej podpisany:
Imię
Nazwisko
urodzony:
Data urodzin:
poniżej podaję moje dane oraz dane członków mojego gospodarstwa domowego, które liczy łącznie ze mną
….. osób/osoby, w celu zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego:
I. Adres zamieszkania członków gospodarstwa domowego:
Ulica:
Numer:
Miejscowość:
Województwo:
Kod pocztowy:
Poczta:
Numer księgi wieczystej:
II. Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego (łącznie z danymi Wnioskodawcy):
Dane Wnioskodawcy:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Rodzaj dokumentu tożsamości:
Numer dokumentu tożsamości:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:

- dowód osobisty
- inny, jaki?

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

Dane pozostałych mieszkańców:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
III. Dane niezbędne do oceny wniosku.
Poniżej przedstawiam niezbędne informacje do oceny wniosku i oświadczenia wynikające z regulaminu
przyjętego uchwałą numer XXII/316/20 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Dane dotyczące budynku objętego wnioskiem:
Proszę zaznaczyć lub uzupełnić właściwą odpowiedź.

Powierzchnia użytkowa (ogrzewana)
objętego wnioskiem
w metrach kwadratowych
Rok oddania budynku do użytkowania

budynku

Obecnie wykorzystywane podstawowe źródło ciepła
do ogrzewania budynku

m2

kocioł węglowy

kocioł gazowy

Inne, jakie?

Rok montażu źródła ciepła:
W przypadku kotła na paliwa stałe (biomasa, węgiel)
proszę o podanie klasy zgodnie z normą PN-EN 3035:2012 lub ecodesign.
Czy budynek posiada wewnętrzną instalację
ogrzewania?
Obecnie wykorzystywane podstawowe źródło ciepła
do ogrzewania budynku

brak klasy

III klasa

IV klasa

V klasa

Ecodesign
TAK
piec gazowy
Inne, jakie?

NIE
kocioł gazowy

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

Czy budynek posiada wewnętrzną instalację ciepłej
wody użytkowej?
Czy budynek posiada przyłącze do sieci gazowej?

TAK

NIE

TAK

NIE

Zakres inwestycji niezbędnych do zrealizowania w budynku objętym wnioskiem:
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

1.

2.

3.

Wymiana źródła ciepła
Jeśli TAK, proszę wskazać jaki rodzaj źródło ciepła
planowany jest do montażu?
Docieplenie przegród:
Wymiana okien

TAK

NIE

TAK

NIE

Wymiana drzwi

TAK

NIE

Docieplenie ścian zewnętrznych

TAK

NIE

Docieplenie piwnicy

TAK

NIE

Docieplenie dachu/stropodachu

TAK

NIE

Inne, jakie?

Oświadczam, że dochód brutto gospodarstwa domowego na miesiąc z następujących źródeł wynosi:
Proszę o wpisanie średniej kwoty dochodu za ostatnie trzy miesiące (dochód obejmuje kwotę dochodów wskazanych niżej po
odliczeniu alimentów na rzecz innych osób (jeśli dotyczy)):
- z umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło lub inne przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. na podstawie zaświadczenia od pracodawcy) – kwota netto
(tj. po odliczeniu składek, podatku dochodowego);
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne (jeśli dotyczy);
- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody
uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej:
podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, alimenty na
rzecz dzieci, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe, szczegółowa lista znajduje w art. 3 ust. 1 c) ustawy oraz na stronie
www.niskaemisja.pl zakładka Pszczyna STOP SMOG, Informacje o osiąganych dochodach)

Mieszkaniec nr 1
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 2
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 3
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 4
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 5
Imię i nazwisko:
Kwota:

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

W oparciu o deklarację PIT wszystkich członków gospodarstwa domowego za 2019 rok dochód wynosił:
Suma pozycji 71 formularza PIT-37 (dla osób rozliczających się samodzielnie) wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo
domowe lub Suma pozycji 71 oraz pozycji 104 formularza PIT-37 (dla osób rozliczających się wraz z współmałżonkiem) wszystkich
osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Mieszkaniec nr 1
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 2
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 3
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 4
Imię i nazwisko:
Kwota:
Mieszkaniec nr 5
Imię i nazwisko:
Kwota:
IV. Oświadczenia Wnioskodawcy
1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Pszczyna i spełniam warunki określone w art. 11d ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22):
− Jestem właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub
współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
lokalu, o którym mowa w pkt. II wniosku, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
jednocześnie mój udział lub zakres współposiadania nie jest mniejszy niż połowa;
− faktycznie zamieszkuję w budynku,
− wyrażam zgodę na:
o udostępnienie
budynku/lokalu/nieruchomości
w
celu
realizacji
przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;
o udostępnienie budynku lub urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii
elektrycznej z tej mikroinstalacji;
o udostępnienie budynku w celu przeprowadzenia weryfikacji.
− zobowiązuję się do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost
z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

……………………………….
Podpis Wnioskodawcy

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Oświadczam, że w budynku:
nie jest prowadzona działalność gospodarcza
jest prowadzona działalność gospodarcza
UWAGA: Zgodnie z zasadami programu dopuszczone są jedynie nieruchomości, w których działalność
gospodarcza nie jest prowadzona.
……………………………….
Podpis Wnioskodawcy

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 189 z późn. zm.) oświadczam, że informacje zawarte we
wniosku są zgodne z prawdą.
……………………………….
Podpis Wnioskodawcy

V. Załączniki
Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1.
2.

3.

Oświadczenie w celu ustalenia wysokości środków
własnych oraz zasobów majątkowych
Poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości w
przypadku braku posiadania informacji o numerze
elektronicznej księgi wieczystej
Dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne, a
jeżeli jest to niemożliwe, złożenie oświadczenia w
formie pisemnej przez Beneficjenta o podstawie
prawnej posiadania samoistnego, w przypadku
braku
tytułu
prawnego
do
nieruchomości
wynikającego z własności lub współwłasności

4.

Fotografia kotła i tabliczki znamionowej
posiadanego źródła ciepła lub inny dokument
potwierdzający wiek źródła ciepła

5.

Inne, jakie:

dołączone w wersji
 Oświadczenie
papierowej
Oświadczenie dołączone w wersji
papierowej
Nie dotyczy
Oświadczenie dołączone w wersji
papierowej
Nie dotyczy
Zdjęcie dołączono w wersji
papierowej
Zdjęcie dołączono w wersji
elektronicznej (wybranie tej opcji nie
wymaga dołączenia w wersji
papierowej)
Nie dotyczy

……………………………….
Podpis Wnioskodawcy

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

……………………………….
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O ŚRODKACH WŁASNYCH I ZASOBACH MAJĄTKOWYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ
SIĘ O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO

Ja niżej podpisany:
Imię
Nazwisko
urodzony(a)
Data
Miejscowość
zamieszkały(a)
Ulica:
Numer:
Miejscowość:
Województwo:
Kod pocztowy:
Poczta:
legitymujący(a) się dokumentem tożsamości:
Rodzaj dokumentu tożsamości:

- dowód osobisty
- inny, jaki?

Numer dokumentu tożsamości:
oświadczam, że moje środki własne i zasoby majątkowe składają się z1:
I. Nieruchomości2:
1. Budynek mieszkalny jednorodzinny
Miejscowość:
Ulica i numer:
Powierzchnia (w m2)
Tytuł prawny do nieruchomości:

TAK

NIE

Własność

Współwłasność

Inne, jakie?

Udział w własności (w %):
Wartość szacunkowa (w zł)

Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty
Dotyczy wyłącznie nieruchomości, które nie są objęte lub nie są związane z realizacją przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, o realizację którego ubiega się osoba wypełniająca niniejsze oświadczenie
1

2

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020
2. Lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Miejscowość:
Ulica i numer:
Powierzchnia (w m2)
Tytuł prawny do nieruchomości:

TAK

NIE

Własność

Współwłasność

Inne, jakie?

Udział w własności (w %):
Wartość szacunkowa (w zł)
3. Mieszkanie
Miejscowość:
Ulica i numer:
Powierzchnia (w m2)
Tytuł prawny do nieruchomości:

TAK

NIE

Własność

Współwłasność

Inne, jakie?

Udział w własności (w %):
Wartość szacunkowa (w zł)
4. Gospodarstwo rolne
Rodzaj:
Liczba hektarów, w tym przeliczeniowych:
Tytuł prawny do nieruchomości:

TAK

NIE

Własność

Współwłasność

Inne, jakie?

Udział w własności (w %):
Wartość szacunkowa (w zł)
Zabudowa (jaka?)
Udział w własności (w %):
Powierzchnia (w m2)
5. Inne nieruchomości,
w tym place, działki, grunty, lokal użytkowy,
magazyn, garaż
Rodzaj nieruchomości
Miejscowość:
Ulica i numer:
Powierzchnia (w m2)
Tytuł prawny do nieruchomości:

TAK

NIE

Własność

Współwłasność

Inne, jakie?

Udział w własności (w %):
Wartość szacunkowa (w zł)

II. Ruchomości
1. Samochody
Marka, model:
Rok produkcji:
Wartość szacunkowa:

TAK

NIE

2. Maszyny
Należy wskazać rodzaj:
Rok produkcji:
Wartość szacunkowa:

TAK

NIE

3. Inne przedmioty wartościowe
Należy wskazać rodzaj:
Wartość szacunkowa:

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020
TAK
NIE

III. Zasoby pieniężne
1. Środki pieniężne zgromadzone w walucie
polskiej/obcej
Wartość nominalna
2. Papiery wartościowe (wartość szacunkowa)
Wartość szacunkowa
3. Inne prawa majątkowe (prawa majątkowe inne
niż wierzytelność, prawo własności i prawo
użytkowania wieczystego np. udziały, akcje)
Należy wskazać rodzaj:
Wartość szacunkowa:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 189 z późn. zm.) oświadczam, że informacje zawarte we
wniosku są zgodne z prawdą.
……………………………….
Podpis Wnioskodawcy

Numer wniosku: STOPSMOG/………………./2020

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (Dz. Urz. L119/1) (zwane „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.
2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu
uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pszczyna.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz
na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
− wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
− realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
− w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Gminą Pszczyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Pszczyny.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
− prawo dostępu do danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
− prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana
dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego
interesu Administratora,
− prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na
podstawie Pani/Pana zgody.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

