
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STOP SMOG
KIEROWANEGO DO NAJMNIEJ ZAMOŻNYCH OSÓB

1. Dane osoby chętnej do wzięcia udziału w programie:

Imię i nazwisko: ….....................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ….......................................................................................................................

Numer telefonu: ….....................................................................................................................................

2. Informacje dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego dotyczyć będzie 
przedsięwzięcie niskoemisyjne:

Adres budynku: …......................................................................................................................................

Numer działki: …........................................................................................................................................

Rok budowy budynku: ….............................., powierzchnia ogrzewana budynku: ............................ m2.

Czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza: TAK / NIE (niewłaściwe skreślić), jeśli tak 
to na jakiej powierzchni: …........................................ m2.

3. Informacje o posiadanym źródle ciepła:

Rok produkcji: …....................., moc [kW ]: ................, paliwo (rodzaj): ................................................,

roczne zużycie paliwa (ilość ton, m3): …................................................................................................. .

4. Zakres planowanych prac (zaznaczyć przedsięwzięcia niskoemisyjne, którym miałby być poddany 
budynek):

 wymiana urządzeń/systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne □,

 docieplenie ścian □, stropów □, stropodachów □, dachów □, 
wymiana stolarki okiennej □, wymiana stolarki drzwiowej □,

 przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej □,

 modernizacja systemu wentylacji □,

 inne (napisać jakie): …................................................................................................................. .

OŚWIADCZENIA:

1. Spełniam kryteria dochodowe i majątkowe programu STOP SMOG.

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie deklaracji nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych
wobec Miasta Wodzisławia Śląskiego do realizacji inwestycji oraz nie jest jednoznaczne z przyjęciem
mnie do programu STOP SMOG.



3.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  realizacja  inwestycji  może nastąpić  po  podpisaniu  porozumienia
pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, przyjęciem przez
Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego regulaminu naboru i realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
oraz wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych.

4. Przyjmuję do wiadomości, że okres trwałości projektu wynosi 10 lat i w tym okresie gmina ma
prawo do kontroli zachowania efektów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

5.  W przypadku  zakwalifikowania  mnie  do  projektu  zobowiązuję  się  do  przedłożenia  wszelkich
informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

6. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz 
w okresie trwałości projektu wynikające z tytułu:

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

                                        (np. własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, inne)

Wypełnienie i podpisanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie STOP SMOG jest równoważne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji przez Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego celem realizacji programu STOP SMOG.

                                          

Klauzula informacyjna

Zgodnie z 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) (dalej RODO)
informuję, że:

1.  Administratorem Twoich  danych osobowych jest  Prezydent  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  z siedzibą  w:  44 -  300
Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski oraz Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wodzislaw-slaski.pl,

3. W celu realizacji programu STOP SMOG twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
Po tym okresie  (w przypadku braku lub przedawnienia  roszczeń) dane  będą przechowywane w celach archiwalnych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

4. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,

5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
Warszawa (00-193),

6.  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem
deklaracji bez rozpatrzenia.

                                                    

                                                     …………………………………………………………………………

                                                                     (data i podpis osoby składającej deklarację)

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego do dnia 30 sierpnia 2019 r.

mailto:iod@wodzislaw-slaski.pl

