
   

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NISKOEMISYJNEGO 

 

 

Ja, niżej podpisany(a)  

 

....................................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko) 

urodzony(a)  

 

....................................................................................................................................................., 

(data i miejscowość) 

 

poniżej podaję moje dane oraz dane członków mojego gospodarstwa domowego w celu 

zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

 

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 pkt 1d ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 

1162, 1243), gospodarstwo domowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą, która spełnia 

warunki, o których mowa w art. 11d ust. 1 (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osobę spełniającą 

warunki, o których mowa w art. 11d ust. 1, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  

w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).  

  



 

I. Dane osoby składającej wniosek, w tym adres miejsca zamieszkania1):  

 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

Ulica 
 

 
Numer  

Miejscowość  Województwo  

Kod pocztowy  Poczta  

adres poczty 

elektronicznej 3)  numer telefonu 3)  

 

II. Dane członków gospodarstwa domowego4): 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 

numer              

telefonu 3)  

 

 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 

numer              

telefonu 3)  

 



 

 

 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 

numer              

telefonu 3)  

 

 

1) Adres miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek oraz członków jej gospodarstwa domowego. 

2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

3)  W przypadku posiadania należy podać.  

4) W przypadku gdy członków gospodarstwa domowego jest więcej niż trzech należy dodać formularz 

określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego, stanowiący załącznik nr 3 do wniosku. 

 

 

III. Oświadczenie: 

Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są prawdziwe. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

.............................., dnia ...................... .................................................................... 

(podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Dane dotyczące budynku jednorodzinnego, którego dotyczyć ma przedsięwzięcie 

niskoemisyjne 

Ulica  Numer  

Miejscowość  Województwo  

Kod pocztowy  Poczta  

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 
 

Rok oddania 

budynku do 

użytkowania 

 

Nr księgi 

wieczystej 
 

Liczba osób 

zamieszkujących 

budynek/lokal 

 

Właściciele lub 

współposiadają

cy (wraz z 

określeniem 

udziałów) 

 

 

V. Załączniki do wniosku: 

1) oświadczenie, określające liczbę osób w gospodarstwie domowym, o którym 

mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków; 

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, którego wzór jest udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego 

do spraw klimatu; 

3) formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego. 

 

 

.............................., dnia ...................... .................................................................... 

(podpis osoby składającej wniosek) 

 



 

Załącznik Nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy  

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
 

Oświadczenie określające liczbę osób w gospodarstwie domowym, o którym 

mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków  
 

 

 
Ja, niżej podpisany(-na) ......................................................................................................................... . 
 

(imię i nazwisko) 
 

zamieszkały(-ła) ..................................................................................................................................... . 
 

(adres) 
 

I. Oświadczam, ze moje gospodarstwo domowe składa się z ………..  

 

II. Dane dotyczące dochodów 

 

Proszę określić wysokość dochodów każdego członka gospodarstwa domowego zgodnie  

w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 615) 

 

 
l.p

. 

 
imię i nazwisko członka gospodarstwa domowego 

dochód 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

suma   
 

 

 

Oświadczam, że dochód na jednego członka rodziny wynosi:……………………………. 

 

 

 

 

 

……………………………..………………………………….. 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 



 

Załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie 

umowy o realizację przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego 

Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego1): 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 

numer              

telefonu 3)  

 

 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 

numer              

telefonu 3)  

 

 

Imię i nazwisko  

PESEL2)            

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 

numer              

telefonu 3)  

 

1) W przypadku gdy członków gospodarstwa domowego jest więcej niż sześciu należy dodać formularz 

określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego. 

2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

3)  W przypadku posiadania należy podać.  



 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji projektu 

„STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii” informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 

„RODO”, iż: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, przy ul. Rynek 14, 43 -150 Bieruń.  

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 

sposób: 

 pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bierun.pl, 

 pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań 

własnych bądź zleconych Gminie Bieruń, określonych przepisami prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

oraz aktów prawa miejscowego, w szczególności uchwały Rady Miejskiej  

w Bieruniu nr XI/5/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 11b ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r. poz. 428  

z późn. zm.) w Gminie Bieruń w ramach realizacji  projektu „STOP SMOG  

w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii” i uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr XI/6/2022 z dnia 27 

października 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu 

własnego przez beneficjenta – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w związku z wykonywaniem zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO. 

3. W sytuacji zakwalifikowania Pani/Pana wniosku do realizacji, Pani/Pana dane 

osobowe (jako beneficjenta końcowego) mogą być również przetwarzane w celu 

przygotowania, zawarcia i wykonania umowy w ramach realizacji projektu – tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq


 

świadczące określone usługi na rzecz Administratora, do realizacji których 

konieczne jest udostępnienie lub powierzenie przetwarzania danych osobowych  

– w szczególności w zakresie usług informatycznych, operatorów pocztowych  

i kurierów, czy usług bankowych. 

2. Dodatkowo odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Górnośląsko  

- Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, 40-053 

Katowice oraz Operator Programu, Doradca Techniczny oraz Wykonawca  

– w zakresie koniecznym do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych wynikającej 

z umowy, która zawarta zostanie w sytuacji zakwalifikowania Pani/Pana wniosku 

do zawarcia umowy, jako beneficjenta końcowego. 

3. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane 

każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 

prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba 

że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach przewidzianych 

prawem, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

 usunięcia swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 przenoszenia swoich danych osobowych, 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie danych osobowych wymaganych do złożenia wniosku o udział  

w projekcie jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków. 

2. Niepodanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością realizacji zadania 

ustawowego, a w konsekwencji niemożnością wzięcia udziału w projekcie. 



 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

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

                                                                                         (Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 

 


