DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI – EDYCJA 2019
Deklaracje należy składać:
•

W wersji papierowej - Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy
tj. środy 10.00-18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00
LUB
• W wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: p.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl

Główne założenia programu:
•
•
•

•
•
•

Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu
zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego źródła ciepła nie jest objęta wsparciem w ramach programu),
Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji,
Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez Wnioskodawcę wkładu własnego oraz
dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła,
Projekt obejmuje wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
instalacji kotłów na biomasę,
Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz takich, w których
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż 30% powierzchni całkowitej,
Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz
zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na 2019 rok.

Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. komórkowy ……………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail …………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................
Dane dot. budynku, w którym będzie instalowany piec:
Adres montażu pieca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości:  własność

 współwłasność

 inne – jakie?: …………………………………………………………………………………..

Proszę wymienić wszystkich właścicieli: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr działki: …………………… Obręb:……………………… Nr księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego: WA1P/…………………………………………………………

1. Typ budynku



Wolnostojący



Bliźniak, segment

2. Czy w ogrzewanej części budynku jest prowadzona działalność
gospodarcza?

 inny ……………………………………………..…….
 Tak, zajmuje ………....m2



Całoroczny



Sezonowy

 Nie

3. Rok budowy …………..…………………… Liczba kondygnacji ……………………….
4. Materiał budowy ścian zewnętrznych ………………………………………..……………….
5. Rok wykonania przyłącza gazowego ………………………….…
6. Rok wykonania/modernizacji instalacji grzewczej …………………
7. Powierzchnia ogrzewana …………..…………..… m2
8. Ilość osób zamieszkałych ………………..……………………………..

 Brak
Rodzaj grzejników ………………………………….………………..……………………………….

9. Ocieplenie ścian

10. Ocieplenie
dachu/stropodachu

11. Charakterystyka okien:



Styropian …………………… o grubości ………..cm

 Brak



Wata mineralna …………………….. o grubości ……….….. cm

 Inne …………………………………………….



Pianka ………………………………. o grubości ……………………… cm

 Brak



Wata mineralna …………………….. o grubości ……….. cm

 Inne …………………………………………….

 Drewniane

 PVC

 Dwuszybowe

 Trzyszybowe

12. Czy planują Państwo termomodernizację

Rok montażu …………………

 Nie
 Tak, w zakresie…………………………………………………………………………………………………..………………………..

budynku w najbliższych latach?

13. Rodzaj posiadanych źródeł ciepła:
 Kocioł gazowy o mocy ……………….. kW z …………..…. roku
 Kocioł na węgiel/ekogroszek o mocy …..………………. kW z ………………… roku

 Inne………………………………………………

14. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa
 Węgiel…………………….…….ton/rok

 Drewno……………….. m3/rok

 Olej opałowy……………..m3/rok

 Gaz ziemny/płynny*…………………………….……..m3/rok

 Prąd………………….……..MWh/rok

 Inne (jakie?)…………………………....

15. Sposób przygotowania
ciepłej wody

16. Wykorzystanie energii
odnawialnej

17. Wskaż preferowany typ

 To samo źródłom, co ogrzewanie

 Bojler elektryczny

 Piecyk gazowy

 Inne (jakie?)………………….……………



Istniejąca instalacja - ………………………………………………………………………… - moc……………………………



Planowana instalacja - …………………………………………………..………………… - moc……………………………



źródła ciepła

Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy……………..…kW
 Jednofunkcyjny (z zasobnikiem …….……...litrów / bez*)
 Dwufunkcyjny





Nie

Kocioł na biomasę
o mocy ……………………kW

18. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem programu

 Tak

 Nie

19. Czy posiadają Państwo świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

 Tak

 Nie

*niepotrzebne skreślić
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) Urząd Miejski w Ożarowie
Mazowieckim informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane związku z naborem wniosków do Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki,
zawarciem umowy w tej sprawie i jej realizacją oraz kontrolą i dochodzeniem roszczeń zgodnie z udzieloną zgodą, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do realizacji inwestycji na podstawie ustawy PZP (Wykonawca) oraz
współfinansowania inwestycji (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres trwałości programu (5 lat).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy profilowania. Nie podejmujemy wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji na podstawie
profilowania informacji o Pani/Panu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych w deklaracji) celem wzięcia udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki, w związku z naborem do Programu, zawarciem umowy w tej sprawie i jej realizacją oraz kontrolą i dochodzeniem roszczeń.
…………………………………………..……

……………………………..…………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

__________________________________________________________________________________________
Referat Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, pokój 302 (III piętro) tel. 22 731 32 28

