
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/434/18 

Rady Miasta Lędziny 

z dnia 22 marca 2018 r. 

WNIOSEK 

BUDYNEK JEDNORODZINNY 

Wniosek uczestnictwa w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Lędziny w zakresie 

udzielenia dotacji do wymiany i likwidacji starych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na 

nowe, wysoko sprawne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Lędziny: 

1. Dane wnioskodawcy:  

1) imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………; 

2) adres budynku do realizacji   ….........……………………………………………………………..………; 

3) adres korespondencyjny (należy podać jeśli jest inny niż adres budynku do realizacji) ..............................................; 

3) PESEL …………………………………………………………………………………………………….; 

4) numer telefonu…………………………; 

5) numer działki …………………………; 

8) tytuł prawny do budynku mieszkalnego: (należy podać formę własności :właściciel/współwłaściciel/najemca/inny 

……………………….......…................ 

2. Dane dotyczące budynku mieszkalnego i starego źródła ciepła: 

1) data oddania budynku do użytkowania ……….......… rok; 

2) powierzchnia ogrzewana budynku ………………….m2; 

3) rodzaj istniejącego źródła ciepła: (kocioł węglowy zasypowy / kocioł retortowy z podajnikiem / piece 

węglowe kaflowe / kominek na węgiel lub drewno / inne węglowe źródło ciepła* (niepotrzebne skreślić); 

4) rok produkcji starego źródła ciepła: ……………………..rok; 

5) moc kotła: ………………..KW; 

5) ilość zużywanego węgla kamiennego (sezon grzewczy): ………………………………………ton; 

7)  źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie * (niepotrzebne skreślić); 

8) sposób podgrzewania wody: węgiel kamienny / gaz / energia elektryczna / inne* ..................(niepotrzebne 

skreślić); 

3. Informacje dotyczące realizacji wymiany nowego źródła ciepła: 

1) rok planowanej wymiany kotła: 2018 / 2019 / 2020 * (niepotrzebne skreślić); 

2) planowany rodzaj nowego źródła ciepła: 

Rodzaj nowego źródła ciepła - (zaznaczyć znakiem X tylko jedną pozycję) 
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3) udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia działalności 

gospodarczej, wynosi ………………………………….%. ( należy podać % powierzchni użytkowej budynku lub wpisać 

"0" w przypadku braku zgłoszonej w budynku działalności gospodarczej); 

4. Oświadczenia wnioskodawcy: 



Oświadczam, że: 

1. W budynku którego dotyczy wniosek nie jest zarejestrowana / jest zarejestrowana działalność 

gospodarcza o numerze REGON .................................. * (niepotrzebne skreślić). 

2. Posiadam prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane, a budynek został oddany do 

użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. 

3. Posiadam uregulowany stan prawny budynku oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia tj. pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego 

przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub 

potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa lub jako spadkobierca oryginał nabycia spadku. 

4. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem 

itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła. 

5. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLIX/414/18 Rady Miasta Lędziny 

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny" 

na lata 2018 - 2020. 

6. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Lędziny nr LII/434/18 z dnia 22 marca 

2018 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020, której 

załącznikiem jest niniejszy wniosek oraz znam i akceptuję zasady i warunki zawarte w niej zawarte. 

7. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy Lędziny. 

8. Nie prowadzę starań o pozyskanie innych środków publicznych na wymianę starego źródła ciepła. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, PESEL, 

adres, telefon, mail, przez Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny w celu realizacji 

Programu. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym 

przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem 

tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Moje dane 

będą przetwarzane w celu realizacji Programu. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Lędziny z siedzibą 

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, która powierza (zgodnie z art. 31 ww. ustawy) przetwarzanie danych 

osobowych Operatorowi oraz Instytucji finansującej. Przyjmuję, zatem do wiadomości, że dane osobowe 

zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane wyłącznie w celu realizacji Programu. 

11. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § l kodeksu karnego. 

12. Posiadam uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową budynku, poprzez: podłączenie do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej lub podłączenie do indywidualnej oczyszczalni ścieków lub posiadanie zbiornika 

bezodpływowego (szamba) i posiadam umowę z wykonawcą na wywóz nieczystości. 

13. Oświadczam, że w ramach inwestycji trwale zlikwiduję stare źródło ciepła, obecnie użytkowane 

w budynku mieszkalnym objętym inwestycją, a nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem 

ciepła centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego. 

14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku mieszkalnego w którym 

zainstalowane zostanie źródło ciepła będące przedmiotem dotacji, przez czas realizacji inwestycji oraz przez 

okres 5 lat liczonych od końcowego odbioru, przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Lędziny 

i upoważnionych pracowników Instytucji finansującej. 

…………………………………………………………… 

( data i podpis Wnioskodawcy) 


