
   
Gmina Olkusz 

 
WSTĘPNA DEKLARACJA 

chęci udziału w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz poprzez 
likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz  
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
nowego systemu ogrzewania, objętych wsparciem finansowym ze źródeł zewnętrznych. Wsparcie 
będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę, paliwa stałe lub wykorzystujące 
paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych. 

Imię i nazwisko  

Adres  
(ulica, nr domu, 

miejscowość) 
 

Nr telefonu 
(obowiązkowo) 

 

Adres e-mail  

Nr ewidencyjny 
działki 

 
Nr księgi 

wieczystej 
(KR…….) 

 

Powierzchnia 
budynku 

  
Ogrzewana 

powierzchnia 
budynku 

 

Rodzaj obecnie 
stosowanego 

opału oraz ilość 
spalonego opału  

w ciągu roku  
(w tonach) 

□ 
węgiel gruby 

………….t 

□ 
węgiel orzech 

………….t 

□ 
niesort 

………….t 

□ 
miał 

………….t 

□ 
flot 

………….t 

□ 
muł 

………….t 

□ 
koks 

………….t 

□ 
inne 

………..  …….t 

Moc istniejącego 
kotła w kW 

 

Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji 
(wymieniona okna, budynek prawidłowo ocieplony) 

TAK NIE 

Budynek wykorzystywany na cele działalności 
gospodarczej 

TAK NIE 

Deklarowany 
termin wymiany 

źródła ciepła 
(właściwe 
zaznaczyć 

2018 
 

□ IV kwartał 

2019 
□ I kwartał 

 
□ II kwartał 

 
□ III kwartał 

 
□ IV kwartał 

2020 
□ I kwartał 

 
□ II kwartał 

 
□ III kwartał 

 
□ IV kwartał 

□ 
rok 

2021 i później 

Planowane nowe źródło ciepła 
(rodzaj opału)- właściwe 

zaznaczyć 

□ 
biomasa 

□ 
paliwa stałe 

□ 
paliwa gazowe 

Moc planowanego źródła ciepła w kW (co najmniej 30% niższa 
niż moc istniejącego źródła) – w przypadku rozbudowy 

budynku i zwiększenia mocy pieca należy opisać sytuację 
 

Czy istnieje możliwość podłączenia do sieci 
ciepłowniczej? 

(właściwe zaznaczyć) 
TAK NIE 



 
Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych 
działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014 -2020. 
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu  
na terenie Gminy Olkusz. Podjęcie przez Gminę Olkusz działań w tym zakresie jest 
uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. 

 
Uwagi w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 

1. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu  
do istniejących instalacji. 

2. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 
charakteryzować się obowiązującym do końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 
elektrycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w Środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009//125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych  
z energią wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła). 

3. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających 
efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię,  
czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z 
ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Olkusz. 

 
 
 
 
 
 

Data……………………..   Podpis………………………………………………… 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 125, 32-300 Olkusz,  

tel. 32 6260125, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl. 

3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu udziału w procesie aplikacji o środki dla mieszkańców Gminy, na podstawie Art. 6.1 a,b,c 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art.. 206 

ust. 1 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest  to niezbędne do celów aplikacji o dofinansowanie działań w 

ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz oraz, w razie zakwalifikowania do projektu, przez czas trwania projektu 

(aplikacja, realizacja, okres trwałości) oraz okres archiwizacji dokumentacji wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej (5 lat). 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do procesu aplikacji o środki dla mieszkańców Gminy Olkusz. 

 

 

 

 

                                                                                                              ............................................. 
                                                                                                                            Podpis 

 

 

mailto:j.cieslik@umig.olkusz.pl

