
Dotyczy wymiany istniejącego kotła węglowego w budynkach mieszkalnych

…………………………………………………………………                     ………………………….. dnia ………………………r.
             (imię i nazwisko właściciela nieruchomości)         (miejscowość)                         (data)

……………………………………………………

……………………………………………………
                           (adres zamieszkania)

…………………………………………………… Wójt Gminy Pawłowice 
                     (numer telefonu kontaktowego) ul. Zjednoczenia 60

43-250 Pawłowice

DEKLARACJA 
(w sprawie zapisu chętnych do otrzymania dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie

gminy Pawłowice na rok 2021)

Niniejszym  deklaruję,  iż  zamierzam  przeprowadzić  w  2021 roku  wymianę  istniejącego  kotła
węglowego niespełniającego  wymogów  klasy  5  według  kryteriów  PN-EN  303-5:2012  w  budynku
mieszkalnym stanowiącym moją własność zlokalizowanym w:

miejscowości ………………………………..………………  przy ul. ………………………………...………………………… nr ………..……

na jeden z  niżej  wymienionych rodzajów urządzeń grzewczych  (należy zaznaczyć  w kratce  wybrane
urządzenie, jakie zostanie zainstalowane w budynku mieszkalnym):

kocioł gazowy

kocioł  na  węgiel  z  automatycznym  załadunkiem  paliwa,  spełniający  wymogi  dotyczące  
ekoprojektu (bez dodatkowego paleniska)

kocioł  na  biomasę  z  automatycznym  załadunkiem  paliwa,  spełniający wymogi  dotyczące  
ekoprojektu (bez dodatkowego paleniska)

pompa ciepła zapewniająca ogrzewanie budynku mieszkalnego:  gruntowa  

powietrzna 
kocioł elektryczny

Wyżej  zadeklarowaną  inwestycję  zamierzam  przeprowadzić  przy  udziale  środków  finansowych  z
WFOŚiGW w Katowicach, które staraniem Gminy Pawłowice zostaną pozyskane na ten cel. Planowana
wysokość  dotacji  wynosić  będzie  70%  kosztów  kwalifikowanych  instalacji  urządzenia
grzewczego jednak nie więcej niż 7000,00 zł.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. rozpoczęcie zakupu i instalacji urządzenia grzewczego nastąpi po zawarciu umowy dotacji z Gminą

Pawłowice,  co  z  uwagi  na  konieczne  wcześniejsze  zapewnienie  finansowania  z  WFOŚiGW  może
nastąpić w drugim półroczu 2021r.  

2. po złożeniu deklaracji, chęć zmiany wybranego powyżej  źródła ciepła, wymaga wycofania złożonej
deklaracji (co wiąże się się z utratą miejsca na liście) i konieczności złożenia nowej deklaracji.

Oświadczam, że:
1. budynek mieszkalny, w którym planuję instalację wyżej określonego urządzenia grzewczego oddany

jest do użytku do 31 grudnia 2016r. i użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
2. zapoznałem  się  z  treścią  Regulaminu  dotacji  w  ramach  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji

stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/222/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia  24 listopada
2020 r. w sprawie udzielenia dotacji  do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy
Pawłowice.

                                                                               ……………………………………………………………….
                                                                               (czytelny podpis właściciela nieruchomości)

UWAGA! Deklarację należy wypełnić obustronnie i złożyć w puncie obsługi Urzędu Gminy Pawłowice 
w terminie od 1 grudnia 2020r. do 15 stycznia 2021r.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330



Dotyczy wymiany istniejącego kotła węglowego w budynkach mieszkalnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany…………………………………………………….., w związku z chęcią złożenia wniosku na dotację  do
inwestycji  służących  ochronie  powietrza  na  terenie  gminy  Pawłowice,  ze  środków  Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,  realizowanym  przez  Gminę
Pawłowice, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji
oraz  składanym  następnie  wniosku,  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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

Klauzula informacyjna
Oświadczam, że 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  -  RODO)  (Dz.  Urz.  UE  L  2016  Nr  119,  s.1)
zostałem(am) poinformowana (y) przez Urząd Gminy Pawłowice i przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt Gminy

Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32
47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;

3. Celem przetwarzania  danych  osobowych  jest  złożenie  niniejszej  deklaracji,  w  związku  z  chęcią
złożenia wniosku na dotację do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice
oraz złożenie i rozpatrzenie następnie w/w wniosku; 

4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO -
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym;
6. Odbiorcami  przetwarzanych  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym udostępnione

zostaną dane, zawarte w w/w deklaracji oraz wniosku, na dotację do inwestycji służących ochronie
powietrza na terenie gminy Pawłowice, w szczególności WFOŚiGW w Katowicach, od którego będą
pochodzić środki przeznaczone na dotacje. Ponadto, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie

organów władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

- inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Gminą  Pawłowice
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pawłowice.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego
w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia przez
Panią/Pana  niniejszej  deklaracji  z  chęcią  udziału  w  dotacji  do  inwestycji  służących  ochronie
powietrza na terenie gminy Pawłowice oraz złożenia i rozpatrzenia następnie wniosku. Konsekwencją
nie podania danych osobowych jest brak możliwości ujęcia złożonej deklaracji z chęcią udziału w
dotacji  do  inwestycji  służących  ochronie  powietrza  na  terenie  gminy  Pawłowice  oraz  złożenia  i
rozpatrzenia wniosku;

9. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Niektóre prawa, o
których  mowa  wyżej  mogą  nie  mieć  zastosowania  lub  mogą  być  ograniczone  na  podstawie
rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych;

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

11. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania;

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących,
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

                                                                                (czytelny podpis składającego deklarację)

UWAGA! Deklarację należy wypełnić obustronnie i złożyć w puncie obsługi Urzędu Gminy Pawłowice 
w terminie od 1 grudnia 2020r. do 15 stycznia 2021r.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330
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