
 nr deklaracji   ………………      …………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……….., zamieszkały/a  
  imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………….………………….….……………..……..…..,  
  adres zamieszkania 

 

……………………………………………………………………………, ………………..………………………….….……………..……..…..,  
  nr telefonu      adres e-mail 

oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką budynku mieszkalnego zlokalizowanego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..,  

  adres budynku / lokalu  

oraz deklaruję chęć przystąpienia do projektu podejmowanego przez Gminę Leśnica 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 przyłączenie nowego niskoemisyjnego 

źródła grzewczego. 

 

Wyrażam zgodę na:  

przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, Burmistrza Leśnicy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu 

przystąpienia do projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona 

powietrza 

 

…..………...……………….…………………… 

       data i czytelny podpis  

Realizując obowiązek wynikający z 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 (określanego jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe 

przetwarzamy zgodnie z określonymi poniżej zasadami: 



 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9,  

47 -150 Leśnica. 
2. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres 

e-mail iod@opolskie.pl bądź na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przystąpienia do projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014 – 2020, 
Działanie 5.5. Ochrona powietrza 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi; 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów.  

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań przed 

zawarciem umowy. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 
Burmistrz Leśnicy, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, 

konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania Pani/Pana danych 
osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością 

wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu 

władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

.……………………………………..    …………………………………… 

             Miejscowość, data         Podpis 

  

mailto:iod@opolskie.pl


Dane dotyczące budynku                                      nr deklaracji   ……………… 

lokalizacja budynku mieszkalnego 

miejscowość ulica, nr budynku 

  
 

  
 

rodzaj budynku mieszkalnego   rok budowy liczba mieszkańców [osoby] 

 jednorodzinny 
 wielorodzinny 

   

 
powierzchnia całkowita [m2] 

 
powierzchnia części ogrzewanej [m2] 

kubatura części ogrzewanej [m3] 
(powierzchnia części ogrzewanej x wysokość)   

      

Ilość kondygnacji Rodzaj kondygnacji 
Roczne zużycie energii elektrycznej [ kWh] 

(suma taryfy dziennej i nocnej) 

 

 
 piwnica 

 
 parter 

 
 I piętro 

 

 II piętro 
 

 poddasze użytkowe 

 

 

materiał i grubość ścian zewnętrznych docieplenie ścian i grubość docieplenia 

 

 cegła                         -  grubość………… cm 
 

 pustak ceramiczny - grubość………… cm 
 

 bloczki betonowe  - grubość………… cm 
 

 ………………………………  - grubość………… cm 

 wełna 
 

 styropian 
 

  …………………… 

  
 brak docieplenia 

 

grubość wełny         - ……………….. cm 
 
grubość styropianu - ……………….. cm 
 
grubość …………………- ……………….. cm 
 

  
 



materiał  stropu lub stropodachu docieplenie stropu lub stropodachu i grubość docieplenia 

 

 betonowy                   Kleina 
 

 drewniany                  Ackermana 
 

 ceramiczny                 TERIVA 
 

 ……………………… 

 

 wełna 
 

 styropian 
 

  …………………… 

  
 brak docieplenia 

grubość wełny         - ……………….. cm 
 
grubość styropianu - ……………….. cm 
 
grubość …………………- ……………….. cm 
 

  
 

materiał dachu docieplenie dachu i grubość docieplenia 
 

 dachówka ceramiczna 
 

 dachówka betonowa 
 

 blachodachówka 
 

 papa 

 
 ……………………. 

 

 wełna 
 

 styropian 
 

  styropapa 

  
 brak docieplenia 

 grubość wełny         - ……………….. cm 
 
grubość styropianu - ……………….. cm 
 
grubość …………………- ……………….. cm 
 

  
 

system wentylacji ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą 

 naturalna 
 mechaniczna 

 wełna 
 

 styropian 
 

  …………………… 

  
 brak docieplenia 

  
grubość wełny         - ……………….. cm 
 
grubość styropianu - ……………….. cm 
 
grubość …………………- ……………….. cm 
 

  
 

rodzaj okien i drzwi balkonowych rodzaj drzwi wejściowych  rodzaj oświetlenia wewnątrz budynku 

 

 stare                  drewniane 
 nowe                 PCV 

 

 metalowe                z dociepleniem 
 drewniane               bez docieplenia 
 PCV  

 tradycyjne 
 energooszczędne 
 LED 



Aktualne źródła 
ogrzewania 

Piec  centralnego ogrzewania (z grzejnikami) Ogrzewanie miejscowe (bez grzejników) 

  zasypowy 
(węgiel/drewno) 

  automatyczny 
(ekogroszek/pellety) 

  gazowy  
( w tym LPG) 

  olejowy 

 
  inne 

(np. pompa ciepła) 
  

  piece węglowe 
 ___ szt. 

 ogrzewanie 
elektryczne 

sprawność źródła [%] 
(z tabliczki z tyłu pieca,  

lub z dokumentacji) 

            

wiek źródła  
(z tabliczki z tyłu pieca,  

lub z dokumentacji) 
            

moc źródła  
(z tabliczki z tyłu pieca,  

lub z dokumentacji) 
            

klasa źródła  
(z tabliczki z tyłu pieca,  

lub z dokumentacji) 
            

rodzaj  i ilość 
zużywanego paliwa 
[ton/rok; m3/rok; 
l/rok; kWh/rok] 

 

WĘGIEL: ________     ton                                            EKOGROSZEK: ________  ton                                       PELLETY: ________ton 
 

Gaz , LPG: ________   m3  lub MWh                          OLEJ OPAŁOWY: ________  litry  lub ton  
 

DREWNO: ________  m3  lub ton                              Ogrzewanie elektryczne________  kWh:                  INNE (JAKIE?) _______ ton  
  

Urządzenie do 
podgrzania ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.) 

Udział % urządzenia w 
pokryciu zapotrzebowania na 
energię do podgrzania c.w.u.  

Zasobnik na c.w.u izolacja rur typ grzejników 
zawory 

termostatyczne 
Instalacje OZE 

 

 kocioł c.o. 
 podgrzewacz gazowy 

  podgrzewacz elektr. 
 

 inne (jakie?) 

…………………………… 

 

 100% kocioł c.o. 
 50/50% 
 100% urządzenie     
dedykowane do c.w.u. 

 

 brak 
 nowy (po 2005) 

 2001-2005 
 sprzed 2001 

 

 dobrze 
izolowane 
 plastikowe 

 nieizolowane  

 

 panelowe 
 płytowe 
 ogrzewanie    

podłogowe  
 brak 

 

 

 przy każdym 
grzejniku 

 

 częściowo 
 

 brak 
 

 

 kolektory       
słoneczne 

 fotowoltaika 

 pompa ciepła  
 brak 

 

Dane dotyczące nowego źródła ogrzewania 
Czy zna Pan/Pani jaka powinna 

być moc nowego urządzenia 
grzewczego,  

Jeśli tak proszę podać moc 

 tak 
Jaka ?………….. 

 nie 
Rodzaj kotła   

czy nowe 
urządzenie będzie 

źródłem c.w.u. 

 tak 
 nie 

Obowiązkowo Telefon do kontaktu: 

 


