
Wniosek o udzielenie dotacji 

w programie ograniczenia emisji 

na terenie miasta Bierunia etap XI 
 

 
 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu / e-mail ………………………………………………………………………………….. 
 

Adres budynku / lokalu mieszkalnego, w którym planowana jest modernizacja 

 

Bieruń ul.………………………………………………………………………………………………….. 

numer domu …………. numer mieszkania ………… 

Tytuł prawny do nieruchomości (właściwe podkreślić): własność / współwłasność, inne 

 

Charakterystyka systemu ogrzewania (proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku X): 

Obecne źródło ciepła: 

 
Kocioł pozaklasowy opalany paliwem stałym eksploatowany w okresie powyżej 10 lat od daty uchwalenia 
Uchwały antysmogowej (2006 r. i starsze) 

…… 

Kocioł pozaklasowy opalany paliwem stałym eksploatowany w okresie  od 5 do 10 lat od daty uchwalenia 

Uchwały antysmogowej (od 2007 r. -2012 r.) 

…… 

Kocioł pozaklasowy eksploatowany w okresie poniżej 5 lat od uchwalenia Uchwały antysmogowej (od 2013 r. 

-2017 r.) 

…… 

Kocioł III, IV klasy opalany paliwem stałym eksploatowany w okresie  powyżej 6 lat od daty uchwalenia 

Uchwały (2011 r. i starsze) 

…… 

inne źródło …… 

Moc kotła .............................. kW 

Rok produkcji kotła ………….. 

 

Planowane nowe źródła ciepła (proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku X): 
 

 
 

kocioł opalany węglem …… 

kocioł opalany biomasą …… 

kocioł opalany gazem …… 

pompa ciepła …… 

ogrzewanie elektryczne …… 

ogrzewanie zdalaczynne …… 

  
 

Rok realizacji modernizacji: 2022 

 

 

 

 

 



W budynku / lokalu mieszkalnym: 

 

- JEST / NIE JEST zarejestrowana działalność gospodarcza (właściwe podkreślić), 

- JEST / NIE JEST prowadzona działalność gospodarcza (właściwe podkreślić). 

 

W przypadku, gdy jest prowadzona działalność gospodarcza, proszę podać: 

 

- powierzchnię całkowitą budynku ............................... m2 , 

- powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej: ....................... m2. 

 
Oświadczam, że budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane lub 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie oddania budynku do użytkowania. Budynek jest użytkowany 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, a ja nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym 

dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła. 

 

Rezygnacja z przyznanej w danym roku dotacji równoznaczna jest z usunięciem wniosku z bazy wniosków. 

Ponowne złożenie wniosku nie będzie możliwe w kolejnej edycji Programu realizowanego przez Gminę. 

Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość podanych danych 

 
 

Zgadzam się na weryfikację danych podanych we wniosku przez Gminę Bieruń lub Operatora realizującego 

Program. 
 

 

 

 

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

miejscowość i data 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,). 

Przetwarzanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu zakwalifikowania do programu pozwalającego na przyznanie 

dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz zawarcia i 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, 

w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO. 

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 dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o 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, (Dz.Urz.UE.L Nr 127, str. 2). 

Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 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. 

 


