
Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) .........................…………..............……………………………………..................

zamieszkały(a) …………………………...............…………………………………………………..........

oświadczam, że:

- zapoznałem/am się regulaminem Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji,

- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli, przez przedstawicieli Operatora i Urzędu Miejskiego 
Bierunia, zmodernizowanej instalacji grzewczej w okresie trwałości projektu.

- nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych (publicznoprawnych, cywilnoprawnych)  
wobec Gminy Bieruń, w tym nie zalegam z opłatą podatku od nieruchomości, opłatą za wywóz śmieci,

- złożyłem/am deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym terytorialnie dla 
Gminy Bieruń.

- nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej (jeżeli istnieją techniczne możliwości podłączenia)

- przy zakupie starego źródła ciepła nie korzystałem/-am z dofinansowania ze środków gminnych lub 
środków WFOŚiGW w Katowicach (warunek nie dotyczy kotłów zakupionych powyżej 10 lat przed dniem 
złożenia wniosku),

- inwestycja nie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą,

Zobowiązuję się, że w okresie trwałości projektu nie zmienię źródła ciepła, pod rygorem zwrotu całości 
dotacji wraz z odsetkami.

........................................

Bieruń, dnia

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, z siedzibą w Bieruniu, 
przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest 
Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl  , tel. 32 708 09 12). Przetwarzanie danych jest 
warunkiem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu 
zakwalifikowania do programu pozwalającego na przyznanie dotacji na wymianę niskowydajnych 
i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz zawarcia, a następnie wykonania umowy 
dotyczącej przyznania dotacji. Podstawa prawna: art. 400 a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Uchwała Nr XII/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu ograniczenia emisji". Dane nie będą udostępniane 
podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami 
danych mogą być firmy świadczące usługi informatyczne. Decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest warunkiem 
zawarcia umowy, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy o na przyznanie dotacji.  
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). 
Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
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w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto 
prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie 
niezgodne z przepisami prawa.

Id: EFEEBCD7-7209-409F-B27F-CFF8CAD6AA33. Przyjęty Strona 4


