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Załącznik do Zarządzenia nr 318.2021 Burmistrza 

Miasta i Gminy Skawina z dnia 16 grudnia 2021 r. 

  

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NISKOEMISYJNEGO  

(program Stop Smog) 

Ja, niżej podpisany(a) 

 ....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

urodzony(a) 

 ....................................................................................................................................... 

(data i miejscowość) 

  

poniżej podaję moje dane oraz dane członków mojego gospodarstwa domowego w celu 

zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

  

  

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 pkt 1d ustawy z dnia 21 listopada  

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162, 1243), gospodarstwo domowe oznacza osobę 

samotnie zamieszkującą i gospodarującą, która spełnia warunki, o których mowa w art. 11d 

ust. 1 (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osobę spełniającą warunki, o których 

mowa w art. 11d ust. 1, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo 

domowe wieloosobowe). 
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I. Dane osoby składającej wniosek, w tym adres miejsca zamieszkania1): 

    Imię i nazwisko   

PESEL2)            

Ulica 
 

 
Numer 

  

Miejscowość  Województwo  

Kod pocztowy  Poczta  

adres poczty                                               

elektronicznej 3)  numer telefonu 3)  

               

II. Dane członków gospodarstwa domowego4): 

    Imię i nazwisko   

PESEL2)            

adres poczty  

elektronicznej 3) 

  

  

     numer telefonu 3)   
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   Imię i nazwisko  

PESEL2)                

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

  
     numer telefonu 3) 

  

              

  Imię i nazwisko  

PESEL2)                

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 
     numer telefonu 3) 

  

               

1) Adres miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek oraz członków jej gospodarstwa 

domowego. 

2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

3)  W przypadku posiadania należy podać. 

4) W przypadku gdy członków gospodarstwa domowego jest więcej niż trzech należy dodać 

formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego, stanowiący 

załącznik nr 3 do wniosku. 
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III.             Oświadczenie: 

Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są prawdziwe. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

  

………………..  dnia......................         ................................................................... 

                                                           (podpis osoby składającej wniosek)  

 

IV. Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie, określające liczbę osób w gospodarstwie domowym, o którym mowa 

w art. 11d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, którego wzór jest udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu; 

3. Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego. 

  

..............................., dnia ......................               ................................................ 

                                                             (podpis osoby składającej wniosek) 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie określające liczbę 

osób w gospodarstwie domowym oraz 

oświadczenie o wysokości dochodu. 

 

Oświadczenie określające liczbę osób w gospodarstwie domowym. 

 

 Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z …………………... osób. 

  

Oświadczenie o wysokości dochodu: 

 Oświadczam, że miesięczny dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r.  

poz. 1162, 1981, 2105.), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% 

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ( = 2189,04 zł) i 125% tej 

kwoty w gospodarstwie wieloosobowym ( = 1563,60 zł). 

  

         Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.      

  

 ..............................., dnia ......................               ............................................. 

                                                          (podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Strona 6 z 13 
 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o środkach 

własnych i zasobach majątkowych osoby 

składającej wniosek o zawarcie umowy 

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

 OŚWIADCZENIE O ŚRODKACH WŁASNYCH I ZASOBACH MAJĄTKOWYCH OSOBY 

SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NISKOEMISYJNEGO 

Ja, niżej podpisany(a) 
................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

urodzony(a) 
................................................................................................................................................... 

(data i miejscowość) 

zamieszkały(a) 
................................................................................................................................................... 

(adres) 

PESEL) 

................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że moje środki własne i  zasoby majątkowe składają się z: 

I.   Nieruchomości3): 

 1)  budynek mieszkalny jednorodzinny (adres, powierzchnia w m2, tytuł prawny 

do nieruchomości, wielkość udziału, wartość szacunkowa budynku) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

__________________ 

1) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 

3)
 Dotyczy wyłącznie nieruchomości, które nie są objęte lub nie są związane z realizacją przedsięwzięcia. niskoemisyjnego, 

o realizację którego ubiega się osoba składająca oświadczenie. 
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 2)  lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (adres, powierzchnia w m2, tytuł 

prawny do nieruchomości, wielkość udziału, wartość szacunkowa lokalu) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3)  mieszkanie (adres, powierzchnia w m2, tytuł prawny do nieruchomości, wielkość 

udziału, wartość szacunkowa mieszkania) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

4)  gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych, tytuł prawny 

do nieruchomości, wielkość udziału, wartość szacunkowa gospodarstwa rolnego) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

– zabudowa (budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiący część gospodarstwa 

rolnego, inne budynki, inna zabudowa, powierzchnia w m2, wartość szacunkowa 

zabudowy) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

5)  inne nieruchomości, w tym place, działki, grunty, lokale użytkowe, magazyny, garaże 

(adres, powierzchnia w m2, tytuł prawny do nieruchomości, wielkość udziału, wartość 

szacunkowa innej nieruchomości) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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II.     Ruchomości: 

1)  samochody (marka, model, rok produkcji, wartość szacunkowa) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

2)  maszyny (rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3)  inne przedmioty wartościowe (rodzaj, wartość szacunkowa) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

III.   Zasoby pieniężne: 

 1)  środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej (wartość nominalna) 

a) polskiej 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

b) obcej 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

2)  papiery wartościowe (wartość szacunkowa) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

..............................., dnia ......................                  ............................................... 

                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 V.  Oświadczenie: 

Oświadczam, że wszystkie dane podane w oświadczeniu są prawdziwe. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

..............................., dnia ......................                    .................................................... 

                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 3 Formularz określający 

dane kolejnych  członków gospodarstwa 

domowego
1)

: Wykreślić jeśli nie dotyczy. 

  

   Imię i nazwisko  

PESEL2)                

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 
     numer telefonu 3) 

  

               

 

  Imię i nazwisko  

PESEL2)                

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 
     numer telefonu 3) 
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   Imię i nazwisko  

PESEL2)                

adres poczty 

elektronicznej 3) 

 

 
     numer telefonu 3) 

  

               

1)
 W przypadku gdy członków gospodarstwa domowego jest więcej niż sześciu należy dodać formularz 

określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego. 

2) 
W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

3)  
W przypadku posiadania należy podać.     

   

............................... dnia ......................             .......................................................... 

                                                               (podpis osoby składającej wniosek) 
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Załącznik nr 4 według Uchwały Rady Miejskiej 

Nr NrXXXVIII/536/21  do wniosku. 

Oświadczenie osoby składającej wniosek, 

dotyczące numeru działki i Księgi Wieczystej. 

  

Oświadczenie Wnioskodawcy pomocy  

Ja, niżej podpisany …………………………………………………    

oświadczam, że: 

Zapoznałem się z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr NrXXXVIII/536/21  Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 24 listopada 2021 r w sprawie Regulaminu realizacji przedsięwzięć 

niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu Stop Smog oraz sposobu 

i warunków wnoszenia wkładu własnego wnoszonego przez beneficjenta, u którego będzie 

realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu. 

Deklaruję gotowość udostępniania nieruchomości na rzecz realizacji zarówno na czas 

realizacji wsparcia oraz na okres zachowania jego trwałości. 

 

Niniejszy wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego dotyczy: 

budynku położonego na działce nr ……………......….. w miejscowości 

…………………..........…….. objętej księgową wieczystą nr 

……………………………………….…… 

 

 

Oświadczam, że: 

Ja niżej podpisany ………………………………....................…………..... oświadczam że 

budynek który zamieszkuje, znajdujący się w miejscowości 

…………........................................……………. pod adresem 

………………………………..................…….…  został wybudowany na podstawie pozwolenia 

na budowę wydanego przed 1 stycznia 2009 r. 
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Oświadczam, 

że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się poniżej. 

 

..............................., dnia .................                ................................................. 

                                                             (podpis osoby składającej wniosek) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 

1, tel. (12) 277 01 00.  

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem 

poczty elektronicznej iodo@gminaskawina.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

3.   Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu niezbędnym do 

zawarcia umowy dotyczącej udziału w realizacji projektu przedsięwzięć 

niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu Stop Smog 

zgodnie z Pani/Pana żądaniem oraz na podstawie obowiązku ciążącego na 

Administratorze. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 

wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa. 

4.   Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych 

z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, 

w szczególności podmiotom wspierającym Administratora w zarządzaniu projektem 

i jego wykonaniu.  

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji 

i rozliczenia projektu oraz zamknięcia i rozliczenia Programu Stop Smog 

i zakończenia okresu trwałości dla projektu i obowiązkowego okresu archiwizacji 

dokumentacji oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

6.   W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą 

przetwarzania nie jest przepis prawa lub dane osobowe nie są już niezbędne do 

celów, w których zostały zebrane lub ich przetwarzane było niezgodne z prawem) 

oraz ograniczenia przetwarzania. 

7.   W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie 

podanie spowoduje niemożność uczestnictwa w projekcie i zawarcia umowy oraz 

realizacji związanych z nią obowiązków. 

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


