
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 837/XLIX/2022 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia 24 marca 2022 r. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
w ramach programu "Stop Smog" 

na terenie Miasta Rybnika 
 

OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany(na) ........................................................................................................., 

(imię i nazwisko) 

urodzony(a) ..........................................................................................................................., 

(data i miejscowość) 

poniżej podaję dane w celu zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego. 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail (opcjonalnie)  

2. NIERUCHOMOŚĆ ZGŁASZANA DO PROGRAMU 

[  ]  Budynek jednorodzinny [  ]  Wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku 
jednorodzinnym 

3. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI 

Adres budynku 
jednorodzinnego lub lokalu 
(jednocześnie zamieszkania 
Wnioskodawcy) 

 

Nr działki  

Nr księgi wieczystej*  

* W przypadku braku elektronicznej księgi wieczystej do oświadczenia należy dołączyć 
odpis z księgi wieczystej nieruchomości. 
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4. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

[  ]  Własność 
[  ]  Współwłasność – Procent udziału Wnioskodawcy we własności …………………...  [%] 
[  ]  Inny tytuł prawny (podać jaki): 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
PROGRAMIE 

Powierzchnia użytkowa budynku lub lokalu 
do celów podatkowych m2 

Liczba osób zamieszkujących budynek lub 
lokal osób 

Czy w budynku jest prowadzona działalność 
gospodarcza?  [  ]  TAK   [  ]  NIE   

Czy pozwolenie na budowę dla budynku 
wydane zostało przed 15.12.2002 r.? [  ]  TAK  [  ]  NIE   

Czy wobec Wnioskodawcy toczy się 
postępowanie egzekucyjne?  [  ]  TAK  [  ]  NIE   

Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje w 
budynku lub lokalu? [  ]  TAK  [  ]  NIE   

6. INFORMACJA  O ISTNIEJĄCYCH SYSTEMACH I URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH, 
SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ PROWADZONYCH 
PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH 

INFORMACJA O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA 

[  ]  Ogrzewanie na paliwo stałe [  ]  Ogrzewanie olejowe 

[  ]  Ogrzewanie gazowe [  ]  Ogrzewanie elektryczne 

[  ]  Sieć ciepłownicza [  ]  Odnawialne źródło energii 

[  ]  Inne źródło ciepła (podać jakie): 

Rok produkcji  

Moc [kW]  

Paliwo (podać w przypadku paliwa stałego)  

Ilość zużywanego na sezon grzewczy 
paliwa (odpowiednio tony, litry, m3, kWh) 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

[  ]  Bojler/podgrzewacz elektryczny [  ]  Kocioł na paliwo stałe 
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[  ]  Piecyk gazowy [  ]  Kolektory słoneczne 

[  ]  Inny sposób (podać jaki): 

SPOSÓB OCIEPLENIA BUDYNKU 

Budynek był poddany działaniom 
termomodernizacyjnym? [  ]  TAK [  ]  NIE 

Ocieplenie ścian Grubość …………………………. cm 

Ocieplenie dachu / stropodachu Grubość …………………………. cm 

Ocieplenie stropu nad piwnicą Grubość …………………………. cm 

Ocieplenie ścian piwnic (podziemnych) Grubość …………………………. cm 

Ocieplenie fundamentów Grubość …………………………. cm 

Inne (podać jakie): 
Grubość …………………………. cm 

W budynku zostały wymienione wszystkie 
okna [  ]  TAK [  ]  NIE 

Inne istotne informacje dotyczące stanu technicznego budynku: 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALENIA POZYCJI WNIOSKODAWCY NA LIŚCIE 
RANKINGOWEJ OPRACOWYWANEJ W PRZYPADKU SPORZĄDZANIA LISTY 
RANKINGOWEJ (§ 6 Regulaminu). 

Uwagi: 

- Brak odpowiedzi w polu jest równoznaczny z odpowiedzią „Nie”. 

- Wnioskodawca jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających spełnienie 
poniższych warunków oraz zachowania tych dokumentów w okresie do 3 lat od dnia 
złożenia wniosku w celu umożliwienia weryfikacji. 

Oświadczam, że 

Wnioskodawca lub jego współmałżonek jest rencistą 
lub jest w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą 
dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 
poz. 111 ze zmianami) 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

Rodzina Wnioskodawcy z którą prowadzi wspólne 
gospodarstwo domowe ma strukturę [  ]  TAK  [  ]  NIE  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 932B98C7-85EE-4643-A2E1-3591F2C5D0D3. Podpisany Strona 3



wielopokoleniową obejmującą trzy lub więcej pokoleń, 
a w jej skład wchodzi uczące się dziecko do 26 roku 
życia 
Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa 
domowego jest osobą z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub jest niezdolny do pracy lub 
samodzielnej egzystencji 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa 
domowego otrzymuje świadczenie wychowawcze w 
rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2407 ze zmianami) 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia złożenia 
wniosku Wnioskodawca lub członek jego 
gospodarstwa domowego korzystał ze świadczeń z 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami) 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

Wśród osób tworzących gospodarstwo domowe 
Wnioskodawcy znajduje się osoba, która w okresie 3 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
podejmowała zatrudnienie lub wykonywała inną pracę 
zarobkową w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zmianami) 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa 
domowego tworzy rodzinę zastępczą spokrewnioną [  ]  TAK  [  ]  NIE  

Zużycie prądu w budynku, lub lokalu, w przeliczeniu 
na 1 osobę nie przekracza 700 kWh rocznie w oparciu 
o wartość zużycia energii elektrycznej określonej z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 
podstawie udokumentowanego rozliczenia zużycia 
energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego z 12 
następujących po sobie miesięcy, z zastrzeżeniem, iż 
do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury 
lub zestawienia zużycia z Zakładu Energetycznego 
starsze niż 2 lata od daty złożenia wniosku 

[  ]  TAK  [  ]  NIE  

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

8. ZGODY DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA BUDYNKU I WNIESIENIA WKŁADU 
WŁASNEGO ORAZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA 

Wyrażam zgodę na: 

- udostępnienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, lub nieruchomości na 
której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części w celu realizacji przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, 
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- udostępnienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub lokalu, lub nieruchomości, na 
której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części, na potrzeby instalacji mikroinstalacji 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub urządzeń 
służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, w tym 
na potrzeby energetyczne gminy lub spółdzielni energetycznych i klastrów energii, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w których 
uczestniczy gmina, innych niż będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 

- udostępnienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub lokalu lub nieruchomości na 
której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części w celu przeprowadzenia weryfikacji 
przestrzegania warunków umowy w okresie trwałości projektu wynoszącym 5 lat, zgodnie z 
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

- wniesienie wkładu własnego. 

Jednocześnie 

- zobowiązuję się w przypadku zakwalifikowania mnie do Programu złożyć oświadczenie w 
formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu lub podpisać weksel 
własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku 
powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 

- oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop 
Smog” na terenie Miasta Rybnika oraz sposobami i warunkami wnoszenia wkładu własnego 
przez Beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie. 

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

(data i czytelny podpis osoby składającej wniosek) 
9. ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Rybnika, z siedzibą przy 
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, moich danych osobowych zawartych w 
składanych oświadczeniach w celu udziału w naborze wniosków oraz realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu „Stop Smog” na terenie miasta 
Rybnika. 

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

(data i czytelny podpis osoby składającej wniosek) 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
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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 udzielenia odpowiedzi. 

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia naboru oraz 
realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu „Stop Smog” na terenie 
miasta Rybnika. 

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 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 
przeprowadzenia naboru oraz realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach 
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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