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Wniosek o wykonanie audytu energetycznego - dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy 

Kleszczów 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: 

___________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania: 

___________________________________________________________________________________________ 

PESEL: ___________________________ Telefon kontaktowy: ________________________________________ 

2. Dane nieruchomości objętej wnioskiem: 

Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest termomodernizacja: 

___________________________________________________________________________________________ 

Numer działki: _____________________________________ Obręb: ____________________________________ 

 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów do kosztów 
termomodernizacji w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kleszczów. 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że budynek mieszkalny jest oddany do użytkowania oraz aktualnie zamieszkiwany od minimum 5 lat 
przed dniem złożenia wniosku. 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę na oględziny budynku, które mogą wiązać się z pracami odkrywkowymi w celu poznania materiałów 
konstrukcyjnych budynku. 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

W przypadku budynku, którego pokrycie dachowe zawiera azbest oświadczam, że zostanie ono wymienione 
najpóźniej w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych. 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

W przypadku, gdy w budynku istnieją nieekologiczne piece np. węglowe nie spełniające 5 klasy wg normy            PN –
 EN 303 – 5 : 2012, oświadczam, że zostaną one wymienione najpóźniej w trakcie wykonywania prac 
termomodernizacyjnych. 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że budynek objęty dofinansowaniem nie jest wykorzystywany sezonowo (np. domek letniskowy, altana), 
zabudową gospodarcza, wolnostojącym garażem oraz innym budynkiem niebędącym budynkiem mieszkalnym 
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że w budynku objętym dofinansowaniem nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność 
gospodarcza. 

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że zobowiązuję się ponieść koszty wykonania audytu energetycznego.  

...........................................................  
   (podpis wnioskodawcy) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako 

„RODO”, informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy 

w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować 

w następujący sposób: 

 listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 

 przez email: kleszczow@kleszczow.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. 

 Przez email: iod@kleszczow.pl 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyznania dofinansowania z środków budżetu Gminy Kleszczów 

do kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia 

działań 

na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

Uchwała Rady Gminy Kleszczów nr XLV/453/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów do kosztów termomodernizacji w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Kleszczów. 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną B5. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 

Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu budynku objętego dofinansowaniem oraz numeru telefonu 

zostaną przekazane audytorowi wykonującemu audyt energetyczny budynku objętego dofinansowaniem. 

W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości 

w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: 

1) nazwę zadania, na realizację którego dotacja została udzielona; 

2) wysokość udzielonego wsparcia; 

3) imię i nazwisko osoby, która otrzymała wsparcie; 

4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji. 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

b) prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Konieczność podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego. 

 

 


