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Składanie wstępnych deklaracji wiąże się z możliwością aplikowania przez Gminę Bukowno do Rządowego Programu STOP SMOG i ma na 
celu określenie liczby potencjalnych beneficjentów, spełniających łącznie wszystkie określone programem kryteria.  

 

1. Dane właściciela/posiadacza budynku jednorodzinnego: 

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

Nr telefonu: …..………………………………...…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością: (zaznaczyć właściwe) 

□ własność budynku,     □ współwłasność budynku, 

□ samoistne posiadanie,    □ częściowe posiadanie. 
 

Informacje dotyczące budynku: 

Adres nieruchomości, w której planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
miejscowość. ulica i nr domu 

 

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? (zaznaczyć właściwe) 

□ TAK,     □ NIE. 

 

Wstępnie deklaruję chęć uczestnictwa w programie „Stop Smog” oraz spełnienie poniższych 
warunków określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 51) 

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

 

Złożenie wstępnej deklaracji nie wiąże się z powstaniem zobowiązania do realizacji inwestycji. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wstępną deklaracją uczestnictwa w programie „Stop Smog” na terenie Bukowna. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bukowno,  adres: ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, sekretariat@umbukowno.pl, 
telefon: 32 626 18 30. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pani Barbara Kołacz, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 
barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania wstępnych deklaracji uczestnictwa i posłużą do określenia  możliwości przystąpienia przez 
Gminę Bukowno do programu „STOP SMOG”, w ramach którego możliwe będzie udzielenie dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 51), art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO oraz numer telefonu 
na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.  
4. Dane te nie będą przekazywane innym odbiorcom.  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się zbieranie deklaracji, 
numer telefonu – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku liczony od końca roku 
kalendarzowego, w którym zakończyło się zbieranie deklaracji. Po tym terminie deklaracje zostaną komisyjnie zniszczone.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru 
telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.  
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich 
profilowania. 
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1. Czy jest Pan/Pani właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem 
samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust.6 ustawy z dnia 6 
grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw, w którym miałoby być realizowane przedsięwzięcie 
niskoemisyjne, przy czym Pana/Pani udział lub zakres współposiadania nie może być 
mniejszy niż połowa? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

2. Czy faktycznie zamieszkuje Pan/Pani w budynku/lokalu, którego dotyczyć będzie 
przedsięwzięcie niskoemisyjne? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

3. 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 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia 
umowy z Gminą nie przekroczy: 

□ 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli 1.925 zł, 

□ 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, czyli 1.375 zł? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

4. Czy posiadane przez Pana/Panią środki własne i zasoby majątkowe 
z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie przekraczają kwoty 424.000 zł? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

5. 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? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

6. Czy wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu lub 
nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części, na 
potrzeby instalacji mikroinstalacji lub urządzeń służących doprowadzaniu lub 
odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji ? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

7. 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 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw? 

TAK 
□ 

NIE  
□ 

   

8. 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  
□ 

   

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

TAK 
□ 

NIE  
□ 

 
 

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


