A.111.1.2019

Dokument : 2020-1319

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
PN. „ STOP SMOG”
Ankieta dotyczy osób, będących właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym
lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
lokalu, w którym miałoby być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tych
osób lub zakres współposiadania nie może być mniejszy niż połowa.
1. Dane osoby chętnej do wzięcia udziału w programie:
Imię: .................................................................. Nazwisko: ..................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................... E-mail (opcjonalnie): .................................................
2. Informacje dotyczące budynku, w którym planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne:
Adres budynku: .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu)

Numer działki: ...........................................................................................................................................
Powierzchnia użytkowa budynku do celów podatkowych: ................................................................. m2
Liczba osób zamieszkałych w budynku (osoby zamieszkałe to osoby stale przebywające): ....................
3. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza?
tak

nie

Jeżeli tak, to na jakiej powierzchni: ..........................................................................................................
4. Rok budowy budynku:
1982 lub wcześniejszy

1999 – 2002

1983 – 1991

2003 – 2013

1992 – 1998

2014 lub później

5. Czy dom jest ocieplony?
tak w tym:

nie

wszystkie ściany zewnętrzne
dach / stropodach
fundamenty
ściany piwnic nadziemne
ściany piwnic podziemne
strop nad piwnicą
inne: .....................................................................................................................................................
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6. Grubość ocieplenia ścian:
< 5 cm

> 10 cm

5 – 10 cm

brak wiedzy

Rodzaj materiału izolacyjnego: .................................................................................................................
7. Grubość ocieplenia dachu / stropodachu:
< 5 cm

> 10 cm

5 – 10 cm

brak wiedzy

Rodzaj materiału izolacyjnego: .................................................................................................................
8. Liczba okien: ........................................................................................................................................
Materiał z którego są wykonane okna:

drewno
PCV
aluminium

9. Sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej:
bojler / podgrzewacz elektryczny
kocioł na paliwa stałe
piecyk gazowy
solary
inne (jakie?) .........................................................................................................................................
10. Informacje o posiadanym źródle ciepła:
Producent, typ, nazwa: ..............................................................................................................................
Rok produkcji: ...........................................................................................................................................
Moc [kW]: .................................................................................................................................................
Paliwo: .......................................................................................................................................................
Zużycie paliwa w skali roku [ton, kWh, m3 (kubików), litrów]: ...............................................................
11. Inne ważne informacje o budynku: .................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Tytuł prawny władania nieruchomością:
Czy jest Pan/Pani właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub
współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu
(jeżeli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zostały wydzielone dwa lokale mieszkalne, dla
każdego lokalu zawiera się odrębną umowę), w którym miałoby być realizowane przedsięwzięcie
niskoemisyjne, przy czym Pana/Pani udział lub zakres współposiadania nie może być mniejszy niż
połowa?
tak

nie
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13. Czy zamieszkuje Pan/Pani w budynku/lokalu, którego dotyczyć będzie przedsięwzięcie
niskoemisyjne?
tak

nie

14. Czy Pana/Pani średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego,
w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych w okresie trzech
ostatnich miesięcy nie przekroczył:
175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli 1.925 zł,
125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, czyli 1.375 zł?

15. Czy posiadane przez Pana/Panią środki własne i zasoby majątkowe z uwzględnieniem
wartości budynku lub lokalu przekraczają kwotę 424.000 zł?
tak

nie

16. Czy wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, lub nieruchomości, na
której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części, w celu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego oraz instalacji mikroinstalacji lub urządzeń służących doprowadzaniu lub
odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji?
tak

nie

17. Czy wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu lub nieruchomości, na
której znajduje się ten budynek lub lokal, w celu przeprowadzenia weryfikacji przestrzegania
warunków umowy w okresie trwałości projektu wynoszącym 10 lat zgodnie z Ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów?
tak

nie

18. Czy złoży Pan/Pani oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
wprost z tego aktu, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia
niskoemisyjnego?
tak

nie

19. Czy wyrazi Pan/Pani zgodę na wniesienie wkładu własnego, w wysokości nie większej niż
10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego?
tak

nie
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OŚWIADCZENIA
Wstępnie deklaruję chęć uczestnictwa w programie „STOP SMOG”.

Złożenie wstępnej deklaracji nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Miasta
Rybnika do realizacji inwestycji oraz nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu „STOP
SMOG”.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Rybnika, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu zebrania
wstępnych deklaracji uczestnictwa i służących do określenia możliwości przystąpienia Miasta
Rybnika do programu „STOP SMOG”.

..............................................................................
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)

SPOSÓB SKŁADANIA WSTĘPNYCH DEKLARACJI
1. Deklarację należy:


złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2,



lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik z dopiskiem „Wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. STOP SMOG”.

2. Termin składania deklaracji: 28.02.2020 r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Rozwoju
(tel. 32 439 22 62, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl, pokój 262, II piętro) lub Wydziału Analiz
(tel. 32 439 22 55, e-mail: analizy@um.rybnik.pl, pokój 255, II piętro) Urzędu Miasta Rybnika
osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy
ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).

2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie
z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika (kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl)
podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania wstępnych deklaracji uczestnictwa
i służących do określenia możliwości przystąpienia Miasta Rybnika do programu „STOP SMOG”.

4.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane
zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

7.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.

8.

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają
Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP / ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika opatrzoną
własnoręcznym podpisem.

9.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji
publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zebrania
wstępnych deklaracji uczestnictwa i służących do określenia możliwości przystąpienia Miasta
Rybnika do programu „STOP SMOG”.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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), a administrator danych
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.
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