DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE - mieszkaniec
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza pod nazwą:

„EKOMIASTO STALOWA WOLA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA”
Ja/My niżej podpisany/ni deklaruję/my wolę uczestnictwa w Projekcie, przygotowywanym przez Gminę Stalowa Wola
z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.3
Poprawa jakości powietrza).

Dane dotyczące miejsca instalacji:
Miejscowość
Stalowa Wola

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

I. Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam/my, że w lokalu objętym Projektem zameldowanych jest/zamieszkuje łącznie …………………… osób.
2. Oświadczam/my, że powierzchnia użytkowa lokalu objętego niniejszym projektem wynosi:
………………………….m2.
3. Oświadczam/my, że dotychczasowe źródło ciepła będzie zdemontowane i nie będzie w dalszym ciągu
eksploatowane w budynku/mieszkaniu objętym Projektem.
4. Przyjmuję/my do wiadomości, że realizacja Projektu będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę
Stalowa Wola dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020, w związku z tym nie mam prawa do roszczeń w stosunku do Gminy, jeżeli realizacja
Projektu nie dojdzie do skutku.
5. Upoważniam/my Gminę Stalowa Wola oraz …………………………………………………………………… (wpisać nazwę
uprawnionej instytucji np. Spółdzielnię/ Wspólnotę/ zarządcę) do reprezentowania mnie/nas przed wszystkimi
organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą
Projektem.
6. Oświadczam/my, że zapoznałem się z Regulaminem naboru wniosków i akceptuję jego treść. Wszelkie zmiany
i aktualizacje Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola.
7. Oświadczam/my, że na dzień składania deklaracji spełniam następujące kryteria społeczno – ekonomiczne:
Wstawić
KRYTERIUM NR 1 - SPOŁECZNO – EKONOMICZNE

(ubóstwo energetyczne)

członkiem gospodarstwa domowego jest osoba z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) lub osoba z
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.)
członkiem gospodarstwa domowego jest osoba posiadające przyznane prawo do świadczenia
rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)
członkiem gospodarstwa domowego jest rodzina wielodzietne i/lub rodziny zastępcza,
odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.)
członkiem gospodarstwa domowego jest osoba mająca przyznane prawo do: dodatku
mieszkaniowego i/lub energetycznego lub która w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie
Wniosku otrzymała pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu
ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.)
oraz przepisów o pomocy społecznej
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Oświadczam/my, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są rzetelne i zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę weryfikację
danych przez Urząd Miasta Stalowa Wola oraz w zakresie technicznym przez firmę zewnętrzną upoważnioną przez
Gminę do przeprowadzenia wstępnych weryfikacji budynków w celu oceny możliwości wykonania deklarowanych
instalacji i przygotowania dokumentacji technicznej wymaganej do złożenia wniosku aplikacyjnego.

II. Dane osobowe
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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
uchylania dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation - tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej
RODO informuję iż:
1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………………….z siedzibą w …………………………………………………..
Dane inspektora ochrony danych …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pani/Pana dane osobowe i dane dotyczące obiektu będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i realizacji projektu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa w szczególności art. 6 pkt.1 a) i art. 9 ust. 2a)
RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie
wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone
na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Gminy Stalowa Wola.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po zakończeniu trwałości projektu
zostaną zarchiwizowane zgodnie z kat. A zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wycofania zgody lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych uniemożliwia
to Pani/Pana dalszy udział w projekcie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Stalowa Wola, dnia ……………………………………

………………………………………………….
(podpis)

W związku z aplikowaniem mojej osoby o zaangażowanie do prowadzonego naboru do projektu pn. „Ekomiasto Stalowa Wola –
wymiana źródła ciepła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów ubiegania się o dofinansowanie na realizację
niniejszego projektu przez Gminę Stalowa Wola oraz podmiotów działających na zlecenie Gminy Stalowa Wola, którym powierzone
będą moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 pkt 1 a) i art. 9 ust. 2a) RODO.
W celu określenia spełnienia kryterium udziału w projekcie dotyczącego „ubóstwa energetycznego” (na podstawie Załącznika do
Uchwały Nr 434/9049/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018 r. Szczegółowy opis osi
priorytetowych RPO WP 2014 – 2020 dla działania 3.3.1 oraz 3.3.2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: posiadania dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego, otrzymania w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku
pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, posiadania niepełnosprawności fizycznej/zaburzeń psychicznych,
posiadania prawa do świadczenia rodzinnego, posiadania statusu rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej.

Stalowa Wola, dnia ……………………………………

………………………………………………….
(podpis)
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III. Dane i podpisy Mieszkańców – Wnioskodawców posiadających tytuł prawny do lokalu:

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………….................................................................................................
Data …………………………….. 2018 roku Czytelny podpis ………………………………………………………………………………....

2. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………….................................................................................................
Data …………………………….. 2018 roku Czytelny podpis ………………………………………………………………………………....

3. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………….................................................................................................
Data …………………………….. 2018 roku Czytelny podpis ………………………………………………………………………………....

4. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………….................................................................................................
Data …………………………….. 2018 roku Czytelny podpis ………………………………………………………………………………....
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