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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

ZGŁOSZENIE 

do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – 

wymiana pieców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY. 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko:  ......................................................................................................................... 

adres: ............................................................................................................................................ 

nr tel.: .................................................. e-mail.: ……………….…………………...................... 

(podanie nr telefonu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe) 

 

2. Adres do korespondencji (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania): 

Imię i Nazwisko:  ......................................................................................................................... 

adres: ............................................................................................................................................ 

 

3. Adres nieruchomości (budynku, lokalu):  

adres: ............................................................................................................................................ 

gmina: ……………………………….…….. województwo: ………………………………….. 

nr ewidencyjny działki: ............................. obręb ..................................  

księga wieczysta KW nr: ........................................ 

w budynku (lokalu) jest/nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

 tak (jest prowadzona działalność lub wskazany adres jest siedzibą firmy, budynek jest 

częścią gospodarstwa rolnego)  

 nie 

tytuł prawny do nieruchomości jaki: ……………………………………………….………  
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B. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA – STAN ISTNIEJĄCY 

1. Rodzaj budynku: 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny 

 wolnostojący  

 bliźniak 

 szeregowiec 

2. powierzchnia całkowita budynku: ……………..………m2 

3. rok oddania budynku do użytkowania: ………..……….… 

4. rodzaj ścian: 

 cegła  

 pustak 

 wielka płyta 

 inne (podać jakie) ……………………………………. 

5.  Grubość ścian zewnętrznych ……………………… cm 

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych:  

Rodzaj istniejącego ocieplenia ……………………………..….. i grubość: …………… cm 

Stan techniczny istniejącego ocieplenia i rok wykonania  

………………………………………………………………………………………………

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

7. Ocieplenie podłogi na gruncie:  

Rodzaj istniejącego ocieplenia ……………………………..….. i grubość: …………… cm 

Stan techniczny istniejącego ocieplenia i rok wykonania 

………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ocieplenie stropu (dot. budynków z poddaszem nieużytkowym):  

Rodzaj istniejącego ocieplenia ……………………………..….. i grubość: …………… cm 

Stan techniczny istniejącego ocieplenia i rok wykonania 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Ocieplenie dachu (dot. budynków z poddaszem użytkowym):  

Rodzaj istniejącego ocieplenia ……………………………..….. i grubość: …………… cm 

Stan techniczny istniejącego ocieplenia i rok wykonania 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Posiadam następujące źródła ciepła opalane paliwem stałym: 

a) piec/kocioł węglowy – ilość   …………  szt. o mocy ………….. data montażu 

………………………. 

b) piec kaflowy – ilość  …………  szt. 

8. Obecnie stosuję następujący(e) rodzaj(e) paliwa: 

a) węgiel gatunkowy w ilości  ….…….  ton/rok, o wartości opałowej .…….  GJ/tonę 

b) koks w ilości  …….….  ton/rok, o wartości opałowej  ……..….  GJ/tonę 

c) miał węglowy w ilości  ………..  ton/rok, o wartości opałowej  …..…….  GJ/tonę 

9. inne 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Istniejące źródło ciepła służy do: 

 ogrzewanie  

 ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

10. Powierzchnia ogrzewana budynku (lokalu): ……………………………………. 

11. Drugie źródło ciepła w budynku (lokalu) (podać jakie): 

………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………….  

12. Dla budynku wykonano audyt energetyczny: 

 tak, data sporządzenia ……………………………  

 nie 
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C. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA – PLANOWANY ZAKRES PRAC 

adres budynku: ……………………………………………………………………………….. 

1. Zamierzam wymienić posiadane źródło (źródła) ciepła opalane paliwem stałym na:  

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej, 

podłączenie do sieci ciepłowniczej we wskazanej lokalizacji:  

 istnieje możliwość  

 brak jest możliwości lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione 

 

 

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

podpis i pieczęć przedstawiciela Zakładu Energetyki Cieplnej w Drawski Pomorskim 

 

2)  zainstalowaniu ogrzewania gazowego (kocioł gazowy), 

podłączenie do sieci gazowej we wskazanej lokalizacji:  

 istnieje możliwość  

 brak jest możliwości lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione 

 

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

podpis i pieczęć przedstawiciela Gazowni w Drawski Pomorskim 

 

3)  zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła: 

a)   zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego 

b)   zainstalowaniu ogrzewania olejowego 

c)   zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii 

d)   zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności 

 

Proszę opisać rodzaj pieca i jego parametry: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Nowe źródło ciepła będzie wykorzystywane także do ogrzewania ciepłej wody użytkowej 

 tak 

 nie 

 

Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.  
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OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 

okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od gminy 

Drawsko Pomorskie wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks 

karny. 

2. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Oświadczam, że uzyskałem zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację 

przedsięwzięcia obejmującego cały budynek/ wydzielony lokal mieszkalny (w 

przypadku, gdy budynek/ wydzielony lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku 

osób lub podmiotów). 

4. Oświadczam, że jednorodzinny budynek mieszkalny/lokal, w którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, jest dopuszczony do użytkowania. 

5. Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia z przepisami 

prawa budowlanego, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania pozwolenia 

konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru (jeśli dotyczy). 

6. Oświadczam, że zapewnię środki własne pozwalające na realizację przedsięwzięcia. 

7. Oświadczam, że podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany i nie mam 

prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług (Vat) od podatku 

należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług. 

 

 

 

 

 

      ……..……………..……………  ………………………………………. 
miejscowość i data             czytelny podpis Grantobiorcy 



 

Strona 6 z 7 
KONKURS 2.14 – WYMIANA PIECÓW 1/2020 
 

 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej (Grantobiorcy) 

 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez gminę Drawsko Pomorskie:  

 

W związku z treścią art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23. 05. 2018, str. 2), dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, gmina Drawsko 

Pomorskie informuje, że: 

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest  gmina Drawsko Pomorskie z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. gen 

W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie; 

2) z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres  

e-mail: drawsko@post.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny  gmina Drawsko Pomorskie,  

ul. gen W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie; 

3) administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres e-mail iod@drawsko.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych osobowych, wskazany w 

pkt. I.2);  

4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 

prawa (dane nieobowiązkowe);  

5) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 

 

 

 

II. 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa: 

 
W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia 2016/679, Samorząd Województwa informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem danych) jest Samorząd Województwa 

Zachodniopomorskiego – Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w  Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  

2) z administratorem Pani/Pan danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: abi@wzp.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin; 

3) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

abi@wzp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych osobowych, wskazany w pkt. II.2); 

4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 

prawa (dane nieobowiązkowe);  

5) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez administratora 

danych w celu realizacji i kontroli projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana 

pieców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 

2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

 

 

III. 

 

 

Informacja wspólna odnosząca się do każdego z ww. administratorów danych: 

1) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych 

na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 

dostawcom wparcia informatycznego;  

2) zebrane dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c  Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji 

zadań, o których mowa w pkt. I-II.5) oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych osobowych; ponadto, okres 

przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do ich archiwizacji; 

 

 

3) 

 

 

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe) będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa 

w pkt I-II.5). oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 r., lub do czasu jej odwołania lub zmiany; 
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      ……..……………..……………  ……………………………………. 
miejscowość i data              czytelny podpis Grantobiorcy 

 

 

 

 

 

 

4) przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich 

przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679. Ponadto w zakresie danych oznaczonych jako 

nieobowiązkowe, tj. pozyskiwanych na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia tych 

danych; 

5) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / 

Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) podanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zgłoszeniu, wynika z obowiązku 

zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie 

rozpatrzenie wniosku w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie 

sporządzonych dokumentów. 

 

 

 

Zgoda Grantobiorcy na przetwarzanie danych osobowych - zaznaczyć znakiem X 

 

 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych: 

 

 

 

1)  gminę Drawsko Pomorskie,  z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. gen W. Sikorskiego 41,  

78-500 Drawsko Pomorskie, 

2) 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego -Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. 

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 

 

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o płatność jako „dane nieobowiązkowe",  w celu 

ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących wypłaty przyznanej pomocy. 

 

Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia  

i rozpatrzenia zgłoszenia. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej 

zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” 

na adresy korespondencyjne Administratorów danych osobowych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na 

adresy e-mail: 

 
1) iod@drawsko.pl 

    
 2) abi@wzp.pl 

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 


