WNIOSEK
o udział w edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”
w roku 2017, 2018 nabór uzupełniający
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
I.DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i Imię...........................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................
Nr telefonu..........................................................kom..................................................................
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego .....................................................................................................
PESEL ......................................................................................................................................
Adres budynku/lokalu, w którym planowana jest modernizacja:
....................................................................................................................................................
Nr działki .......................................................Obręb……………………………………………………………….
Nr księgi wieczystej .....................................................................................................................
Rok przekazania budynku do użytkowania ...................................................................................
Powierzchnia lokalu/budynku objętego zmianą systemu ogrzewania (m2 )………………………………
Obecne źródło ciepła: rok produkcji ..........................................................................................
producent

........................................................ model .........................................................

rodzaj paliwa ..............................................................................................................................
Lp.

Planowany zakres termomodernizacji:

Wybór

1

Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego 5 klasy

2

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego

3

Zakup i montaż pompy ciepła

4

Zakup i montaż piecy akumulacyjnych elektrycznych

5

Docieplenie ścian– tylko wraz z montażem pompy ciepła, jeśli
wynika to z audytu energetycznego

6

Docieplenie stropodachów i dachów- tylko wraz z montażem
pompy ciepła, jeśli wynika to z audytu energetycznego

7

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych- tylko wraz z montażem
pompy ciepła, jeśli wynika to z audytu energetycznego

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK / NIE *
Planowany rok wykonania termomodernizacji? 2017
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Uwaga:
Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie –
Zarządzenie nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. i po pozytywnej
weryfikacji Operatora Programu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz
w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów termomodernizacji.
II. Ponadto oświadczam, że:
1.

Jestem właścicielem/ najemcą lub dzierżawcą budynku/lokalu i posiadam tytuł prawny do
korzystania z tej nieruchomości zlokalizowanej w granicach Miasta.
2. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest
użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
3. Budynek został oddany do użytkowania przed rokiem 1995 (w przypadku instalowania pompy
ciepła).
4. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną,
projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.
5. Nie posiadam, drugiego źródła ciepła (wyjątkiem może stanowić jedno urządzenie grzewcze
w lokalu na drewno typu kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko
jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzającej ciepło
do pozostałych pomieszczeń).
6. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu- Zarządzenie nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta
Gliwice z dnia 11 lipca 2017 r.
7. W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu
realizacji na rok następny (w przypadku deklaracji na rok 2017).
8. Ja, niżej podpisany jako uczestnik edycji pilotażowej PONE na terenie miasta Gliwice, działając
w trybie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z .2016 r.poz.922)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez: miasta o Gliwice, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Operatora w/w Programu.
9. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna oraz zostałem poinformowany
o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
III. Przyjmuję do wiadomości:
1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji,
a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych
i marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących zainteresować składającego
wniosek.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest miasto Gliwice z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, które powierza (zgodnie z art.31 ustawy) przetwarzanie
danych osobowych uczestników Programu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Operatorowi.
Przejmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną
przekazane, w celu o którym mowa w ust. III pkt. 1 niniejszego wniosku.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § l kodeksu karnego.

………………………………….
(czytelny podpis)
* Niepotrzebne skreślić.
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Wymagane załączniki:
1. Tytuł prawny do nieruchomości – odpis z księgi wieczystej nie straszy niż 6 miesięcy (pobrany
elektronicznie pod adres: https://ekw.ms.gov.pl (odpis zwykły księgi wieczystej, wydany w trybie
art.36 4 ust.4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych hipotece, posiadający moc
dokumentu wydanego przez sąd bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis
upoważnionego pracownika) lub wydany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. W przypadku braku
w księdze wieczystej zapisu o budynku- wypis z Kartoteki Budynków dołączyć pobrany z Urzędu
Miasta Gliwice Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Zwycięstwa 21.
2. Pełnomocnictwo i oświadczenie dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas
realizacji PONE na terenie miasta Gliwice (druk dostępny w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowany
na ul. Barlickiego 3 w Gliwicach lub na stronie www.niskaemisja.ekoscan.pl)- jeśli dotyczy.
3. Umowa najmu lub dzierżawy – jeśli dotyczy.
4. Zgoda właściciela budynku/lokalu na wykonanie instalacji (np. w przypadku wspólnot
mieszkaniowych zgoda w formie uchwały, w przypadku lokali gminnych zgodę winien wyrazić
ZBM I lub II, który działa w imieniu miasta Gliwice)- jeśli dotyczy
5. Deklaracja o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie do 30.11.2023 r. ,
potwierdzona oświadczeniem podpisanym przez właściciela nieruchomości – jeśli dotyczy.
6. Oświadczenie o spełnieniu przez budynek definicji budynku jednorodzinnego lub opinię osoby
posiadającej uprawnienia budowlane poświadczające spełnienie wymagań określonych dla
budynku jednorodzinnego (druk dostępny w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowany na ul.
Barlickiego 3 w Gliwicach lub na stronie www.niskaemisja.ekoscan.pl) – jeśli dotyczy.
7. Dokument potwierdzający wykonanie Audytu termomodernizacyjnego (w przypadku pompy
ciepła, termoizolacji budynku).
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