
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej  

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. Etap. 

 

 

 

 Urząd Gminy Koszęcin 

 ul. Powstańców Śl. 10 

 42-286 Koszęcin 

 
 

WNIOSEK 

o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. Etap” 

 

D A N E  W N I O S K O D AW C Y:  

Imię i nazwisko…………………..…………………………………………………………..…..….……………… 

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

Adres budynku lub lokalu, w którym planowana jest modernizacja ………………………………………………. 

nr telefonu ……………………………… kom. …………………………………………………………………… 

seria i nr dowodu osobistego……………………………….………. PESEL ……………………………………... 

Księga Wieczysta nr ………..……………………………….. nr działki ………………………….……………… 

 

Oświadczenia Inwestora (proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”): 

Oświadczam, że w budynku lub lokalu, w którym planowana jest modernizacja posiadam stare źródło ciepła, 

zasilane paliwem stałym (proszę wybrać jedno): 

□ którego eksploatacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2013 r. lub stare źródło ciepła nie posiada tabliczki 

znamionowej oraz wnoszę o udzielenie dotacji z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin 

- XVI. Etap na nowe źródło ciepła: 

Lp. Nowe źródło ciepła 
Wybór: 

TAK NIE 

1 WĘGLOWE      

2 GAZOWE   

3 OLEJOWE     

4 na BIOMASĘ    

5 POMPA CIEPŁA   

6 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE   

 

LUB 

 

□ którego eksploatacja rozpoczęła się 1 stycznia 2013 r. lub później, a stare źródło ciepła nie spełnia 

minimalnych standardów emisyjnych zgodnych z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji 

zanieczyszczeń normy PN-EN 303:5:2012 oraz wnoszę o udzielenie dotacji z Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji dla Gminy Koszęcin - XVI. Etap na nowe źródło ciepła: 

Lp. Nowe źródło ciepła 
Wybór: 

TAK NIE 

1 GAZOWE   

2 OLEJOWE     

3 POMPA CIEPŁA   

4 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE   

 

Przewidywany termin realizacji: do 30 listopada 2023 r. 

 

Ponadto (proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”): 

□ Oświadczam, że znam treść uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 151/XV/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z pracami polegającymi na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, która została zmieniona uchwałą Rady Gminy 

Koszęcin Nr 165/XV/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz uchwałą Rady Gminy Koszęcin Nr 451/XXXIX/2021  

z dnia 25 listopada 2021 r. oraz akceptuję postanowienia w nich zawarte; 



□ Oświadczam, że znam treść Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej  

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. Etap, akceptuję postanowienia  

w nim zawarte oraz kwalifikuję się do udzielenia dofinansowania w ramach XVI. Etapu Programu; 
□ Oświadczam, że posiadam stare źródło ciepła zasilane paliwem stałym, które nie spełnia minimalnych standardów 

emisyjnych zgodnych z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 

303:5:2012; 
□ Oświadczam, że wymiana starego źródła ciepła na nowe źródła ciepła nastąpi w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym wydzielonym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  

z wyodrębnioną księgą wieczystą, stanowiącym moją własność. W przypadku współwłasności budynku 

oświadczam, że posiadam pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie modernizacji źródła ciepła  

i otrzymanie przeze mnie dotacji w ramach XVI. Etapu Programu; 
□ Oświadczam, że budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania 

zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane); 

□ Oświadczam, że nieruchomość, na której znajduje się budynek, posiada uregulowany stan prawny; 

□ Oświadczam, że w związku z uzyskaniem dotacji w ramach XVI. Etapu Programu, w budynku lub lokalu objętym 

niniejszym wnioskiem, dokonam demontażu i likwidacji wszystkich źródeł ciepła niespełniających wymogów 

obowiązujących dla instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania, określonych w § 4 

uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 

□ Oświadczam, że w okresie 60 miesięcy od dnia wymiany źródła ciepła, nie usunę źródła ciepła zainstalowanego 

w ramach realizacji Programu oraz nie dokonam zainstalowania dodatkowego (drugiego) źródła ciepła 

niespełniającego wymagań Programu w tymże okresie; 

□ Oświadczam, że udostępnię przedstawicielowi Gminy Koszęcin, celem weryfikacji, obecne źródło celem 

sprawdzenia jego wieku i stanu pod kątem spełnienia warunku uczestnictwa Inwestora w XVI. Etapie Programu. 

 

Dodatkowo, w przypadku wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła gazowe opalane gazem ziemnym 

z sieci: 

□ Oświadczam, że w budynku lub lokalu objętym niniejszym wnioskiem, posiadam wykonane przyłącze gazowe lub 

□ Oświadczam, że nie posiadam wykonanego przyłącza gazowego do budynku objętego niniejszym wnioskiem, lecz 

jestem stroną umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. zawierającą zobowiązanie Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. do wykonania przyłącza gazowego w terminie nie dłuższym niż do dnia 01 lipca 2023 r. 

Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak wykonania przyłącza gazowego w wyżej wskazanym terminie uprawniać 

będzie Gminę do wykluczenia mnie z XVI. Etapu Programu. 

□ Oświadczam, że posiadam ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 

objętym niniejszym wnioskiem lub 

□ Oświadczam, że nie posiadam ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej  

w budynku objętym niniejszym wnioskiem, lecz uzyskam taką decyzję w terminie nie dłuższym niż do dnia 01 lipca 

2023 r. Oświadczam, iż jestem świadomy, że brak uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wskazanym we wniosku w wyżej wskazanym terminie uprawniać będzie 

Gminę do wykluczenia mnie z XVI. Etapu Programu. 

 
 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE 

OD DNIA 02 STYCZNIA 2023 R. DO DNIA 31 MARCA 2023 R. 

 

Na Listę uczestników lub Listę rezerwową uczestników wpisane zostaną wyłącznie wnioski 

kompletne, prawidłowo wypełnione, zawierające wymagane załączniki i złożone w Urzędzie 

Gminy Koszęcin w wyżej wskazanym terminie. O kolejności wpisu decyduje data złożenia 

wniosku. 
 

 

Załączniki: 

1. Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę uczestniczącego w XVI. Etapie POE; 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w XVI. Etapie POE; 

3. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła gazowe zasilane z sieci gazowej w przypadku 

nieposiadania przyłącza gazowego w budynku objętym wnioskiem – umowa zawarta z Polską Spółką Gazownictwa 

Sp. z o.o. zawierającą zobowiązanie do wykonania przyłącza gazowego w terminie nie dłuższym niż do dnia  

01 lipca 2023 r.; 

4.  W przypadku wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła gazowe zasilane z sieci gazowej – Ostateczna 

decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wskazanym we wniosku. 

 

 

 

 
 …..………………………………………. 

  (podpis czytelny) 

 

 



 

Klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

w związku z przystąpieniem do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. 

Etap” 

 

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przystąpieniem do „Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. Etap” 

 

            

          …................................................................ 

             (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanej RODO) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,  

42-286 Koszęcin;  

2) kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Koszęcin: adres e-mail: inspektor@odocn.pl,  

nr tel. 602762036;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku  

o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. Etap oraz otrzymania 

dofinansowania i innych czynności związanych z realizacją Programu, aż do zakończenia okresu trwałości 

projektu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. 

wykonawcy uczestniczący w Programie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami;  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;  

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 

procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowana oraz ewentualnego przyznania i korzystania  

z niego; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 


