
1  Niepotrzebne skreślić 
2  Odpowiednie wybrać 
 

Stary Sącz, dnia ……………………….. 

 

 

                                                                         Burmistrz Starego Sącza 

                                                                        

DEKLARACJA 

 przystąpienia do programu RPO WM (Ograniczenie niskiej emisji) 4.4.2 - II edycja 

 

 

Dane Wnioskodawcy:  

a) imię i nazwisko:……………………..…………………………………………………. 

b) adres zamieszkania:………………….…………………………………………………. 

c) numer telefonu kontaktowego:.………………………………………………………… 

Tytuł prawny do budynku/lokalu  mieszkalnego, w którym planowana jest modernizacja 

systemu ogrzewania: własność /współwłasność /użytkowanie wieczyste1   

 

Deklaruję chęć przystąpienia do programu RPO w ramach poddziałania 4.4.2 II edycja, 

polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródła ciepła w budynku  mieszkalnym/lokalu1 

zlokalizowanym: 

a) adres....................................................................………………………………………. 

b) numer działki…………………………………………………………………………... 

c) numer księgi wieczystej………………………………………………………………… 

 

Deklarowane nowe źródło ciepła:    gazowe                        biomasowe 

               
Dane budynku/ lokalu:  

 mieszkalny                                  mieszkalno-usługowy 

 

W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza:  TAK                NIE 

 

Powierzchnia budynku/lokalu ........………. m2     

 

Istniejące źródło ciepła w budynku/lokal (kocioł/piec):  

 źródło ciepła jedno dla całego budynku  lokal posiada własne źródło ciepła  

 

Źródło ciepła nr 1: paliwo ……….…….….2  

Źródło ciepła nr 2: paliwo ……….…….….2  

Paliwo do wyboru: węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energia elektryczna, pellet drzewny, 

miejska sieć ciepłownicza, inne.2  

 

Rodzaj istniejącego ogrzewania:  

 instalacja c.o. (przewody, grzejniki)  

 źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, piece akumulacyjne elektryczne, inne)  

 

Przygotowanie ciepłej wody:  

 piecyk gazowy  bojler elektryczny  inne …….….………………………… 



 
 

 

Uwaga! 

W ramach programu jest możliwość uzyskania dofinansowania tylko na wymianę źródła    

ciepła na gazowe lub biomasowe (kocioł na pellet z automatycznym podajnikiem lub 

zgazowujący drewno spełniające wymagania ekoprojektu) i modernizację instalacji c.o. i 

c.w.u.  

Prace termomodernizacyjne niezbędne do wykonania wynikające z oceny  energetycznej               

nie podlegają dofinansowaniu. 

Przystąpienie do wymiany kotła oraz modernizacji co i cwu możliwe jest po wykonaniu oceny 

energetycznej przez wykonawców Urzędu Marszałkowskiego oraz podpisaniu umowy z Gminą. 

 

Planowana wysokość dofinansowania:  

- wymiana kotła - do 8000 zł (zależna od mocy nowego kotła), 

- modernizacja instalacji - do 6000 zł (wynikająca z oceny energetycznej). 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie oceny energetycznej przez wykonawców Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, bez ponoszenia własnych kosztów. 

 

 

                                                                                                    .................................................... 
podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W GMINIE STARY SĄCZ UZYSKANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy  

o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 

 

1.  Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza Starego  Sącza, 

adres  siedziby ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.  

2. Z administratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie – e-mail: 

gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: +48 18 446 02 70, pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod 

adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl; listownie na podany w pkt 1 adres, telefonicznie: 786 917 353. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przystąpienia do programu RPO WM. 

5. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym wyżej celu/celach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 

organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, 

w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,  

a następnie archiwizowane na podstawie przepisów prawa, przechowywane wieczyście. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod 

uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa). 

8. Zgodnie z art. 7 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą 

tworzone żadne profile. 

11. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  


