Urząd Gminy Pleśna
WSTĘPNA DEKLARACJA
udziału w projekcie, którego celem jest dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Pleśna poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (np. miał,
węgiel, koks) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Wsparcie może być udzielane na inwestycje w źródła ciepła
proekologiczne wykorzystujące biomasę (kotły grzewcze Klasa 5) i paliwa gazowe w budynkach
mieszkalnych.

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
(obowiązkowo)
Adres e-mail
Liczba mieszkańców
Numer księgi
wieczystej


Typ obiektu



budynek
jednorodzinny
budynek
wielorodzinny

Powierzchnia
użytkowa
budynku

Rok
budowy

Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa:
 Węgiel………………….ton/rok

 Drewno………………....ton/rok

 Gaz………………. ……..m3/rok

 Pellet………………….….ton/rok

 Olej opałowy………..m3/rok

 Prąd……………………..MWh/rok

 Inne (jakie?……………….)

Rok produkcji kotła
(jeśli na tabliczce znamionowej kotła;
jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)
Moc kotła [kW]
(tabliczka znamionowa)
Sposób przygotowywania
 To samo źródło co ogrzewanie

 Bojler elektryczny

ciepłej wody

 Inne (jakie?)………………

 Piecyk gazowy

Ocieplenie ścian

 Tak (grubość w cm)

 Nie

Ocieplenie dachu/stropodachu

 Tak (grubość w cm)

 Nie

Okna

 Stare (drewniane, PVC, inne ……………………………)
 Nowe (drewniane, PVC, inne ……………………………)
 Wymienione częściowo

Czy planowana jest wymiana instalacji c.o. i ciepłej wody
użytkowej?
Budynek wykorzystywany na cele działalności gospodarczej
2022
□ I kwartał
Deklarowany termin
wymiany źródła ciepła
(właściwe zaznaczyć)

Planowane nowe źródło
ciepła (rodzaj opału) właściwe zaznaczyć tylko
jedną opcję )

TAK
□
TAK
□
2023
□ I kwartał

NIE
□
NIE
□

□ II kwartał
□ III kwartał
□ IV kwartał
□
biomasa

□
gaz

UWAGA:
1. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z
przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
2. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania Budynku udzielana jest na pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania
i wynosi:
a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
3. Maksymalna wielkość dofinansowania określonego w ust. 1 wynosi:
a) nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) nie więcej niż 10 tys. /kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego wprowadzane jest wspólne
źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.
4. Dodatkowo Wnioskodawca może starać się o przyznanie dofinansowania na instalację wewnętrzną. Maksymalna
wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia
grzewczego, wynosi:
a) maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) do wielokrotności 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do wielokrotności 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą
odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
5. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO 2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
6. Wspierane w ramach inwestycji urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca
2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały
określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.
7. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym
zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
8. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę
uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji
energetycznej.
9. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
10. Uczestnicy projektu zobowiązani będą do trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie
dofinansowanego systemu ogrzewania.
11. Mieszkaniec zakwalifikowany do udziału w projekcie wyraża zgodę na poddanie się ocenie energetycznej
budynku wykonanej przed realizacją Inwestycji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pleśna z siedzibą w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy
Pleśna, 33-171 Pleśna 240; email: iod@plesna.pl, tel. 14 629 28 35.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacji do otrzymania dotacji na
wymianę starego źródła ciepła.
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji ww. celu.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Urząd Gminy Pleśna ma obowiązek archiwizacji
dokumentów.
VI. Prawo dostępu do danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
VIII. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz firmie
przeprowadzającej ocenę energetyczną budynku.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Po zapoznaniu się z ww. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowej wstępnej deklaracji w celu uzyskania dofinansowania
na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Pleśna.

……………………..………..
Data

…………………………………………………
Podpis

