DEKLARACJA
udziału w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
Uwaga! Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji wraz z załącznikiem. Niepełne lub nieprawidłowe
wypełnienie deklaracji może skutkować nieuwzględnieniem jej przez Miasto Opole przy sporządzaniu zbiorczego
wniosku o dofinasowanie.
Imię i nazwisko/Nazwa wspólnoty mieszkaniowej: …………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziba: ……………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………... …….
Telefon: …………………………………………………………. Mail:………………………………………….
oświadczam,

że

/przedstawicielem

jestem
wspólnoty

właścicielem/właścicielką
mającej

tytuł

lokalu/budynku

prawny

do

mieszkalnego/zarządcą

budynku*

zlokalizowanego:

………………………………………………………………………………………………….
obejmującego lokale mieszkalne nr:……………………………………………………………………............
(dotyczy budynków wielorodzinnych)

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

oraz deklaruję chęć przystąpienia do projektu podejmowanego przez Miasto Opole mającego na celu
pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona
powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny:
pompa ciepła/kocioł na biomasę/ekogroszek spełniający wymagania 5 klasy oraz
Ekoprojektu/ogrzewanie gazowe/ogrzewanie olejowe/ogrzewanie elektryczne/podłączenie do sieci
ciepłowniczej (podkreślić wybrane źródło).
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny energetycznej budynku/lokalu objętego wymianą.
W przypadku niespełnienia minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku zgodnie ze
Standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach działania 5.5
Ochrona powietrza, dokonam niezbędnych inwestycji aby ten poziom osiągnąć przed wymianą źródła
ciepła. W przypadku otrzymania dofinansowania, zobowiążę się do likwidacji starego kotła oraz
użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania przez minimum 5 lat.
Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO od
Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem/am i przyjąłem/ęłam do wiadomości.

…..………...……………….……………………
data i czytelny podpis

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.
Złożenie niniejszej deklaracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w niniejszej deklaracji. W przypadku, gdy nie wyraża Pani/Pan zgody na
przetwarzanie danych osobowych prosimy o nieskładanie niniejszej deklaracji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, z siedzibą: ul. Rynek - Ratusz,
45-015 Opole, adres e-mail: urzad@um.opole.pl, numer telefonu: +48 77 45 11 800.

2. W Urzędzie Miasta Opola wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.
Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych
z przetwarzaniem danych. Można się z nim skontaktować:
a) listownie na adres – ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole
b) przez e-mail: iod@um.opole.pl;
c) telefonicznie: 77 54 11 328

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w celu pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona
powietrza.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jednostkom organizacyjnym Gminy Opole oraz innym
organom właściwym do załatwienia wniosku, a ponadto podmiotom świadczącym usługi na rzecz Miasta
Opola tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, firmie przygotowującej dokumentację do
wniosku.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Panu danych osobowych, przysługuje także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ujęcia zadania we wniosku o dofinasowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, a ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu.

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dane dotyczące budynku
rodzaj budynku

rok budowy

Ilość lokali
mieszkalnych w
budynku

nr deklaracji

liczba
mieszkańców

Adres budynku / lokalu: miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu

jednorodzinny
wielorodzinny

Czy istnieje możliwość
powierzchnia powierzchnia
Średnia wysokość
podłączenia do sieci
całkowita
ogrzewana
pomieszczeń [m]
2
2
[m ]
[m ]
ciepłowniczej gazowej
TAK
NIE

Czy w budynku przeprowadzono inwestycję w przynajmniej jeden z podanych
elementów: wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej,
ocieplenie ścian, stropu lub dachu, ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą,
energooszczędne oświetlenie, rekuperacja, izolacja przewodów c.o. i c.w.u.

TAK
NIE

TAK
NIE

kocioł c.o.
Aktualne źródła ogrzewania
planowane do likwidacji

zasypowy
(węgiel/drewno)

automatyczny
(ekogroszek/pellety)

ogrzewanie miejscowe
gazowy

olejowy

Rok produkcji źródła
Sprawność [%] jeśli znana
Moc źródła [kW] jeśli znana
Klasa źródła jeśli znana
Ilość lokali objętych zadaniem w budynku
wielorodzinnym
WĘGIEL: ________ ton
EKOGROSZEK: ________ ton
Rodzaj i ilość zużywanego
DREWNO: ______ ton lub _____ m3 GAZ ZIEMNY: _________ m3
paliwa lub ilość energii do
OLEJ OPAŁOWY: ________ ton lub l ________ (1l oleju =0,84kg)
celów c.o. i c.w.u. na rok
Istniejące urządzenie do
podgrzania ciepłej wody
użytkowej
kocioł c.o.
podgrzewacz gazowy
podgrzewacz elektryczny
kolektory słoneczne
pompa ciepła
inne (jakie?)

………………………………

Preferowany nowy rodzaj
ogrzewania
sieć ciepłownicza
piec gazowy
pompa ciepła
kocioł na biomasę/ekogroszek
ogrzewanie elektryczne
ogrzewanie olejowe

Czy nowe urządzenie
będzie źródłem c.w.u.
tak
nie

piece kaflowe ___ szt.
trzon kuchenny ___ szt.
kominek ____ szt.

ogrzewanie
elektryczne

PELLETY: ________ ton
LPG: ________ m3
ENERGIA ELEKTRYCZNA: ________ kWh

Planowana moc
Planowany rok Inne planowane modernizacje
nowego urządzenia
wymiany
ogrzewania
grzewczego
______kW
2020
2021

kolektory słoneczne _____kW
panele fotowoltaiczne _____kW
wykonanie instalacji wewnętrznych
wykonanie przyłącza gazu
inne (proszę opisać poniżej)

