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FORMULARZ INFORMACYJNY DO UDZIAŁU  

W PROGRAMIE „CZYSTE  POWIETRZE”  
 

Informacje o programie oraz regulamin dostępne na stronie Czyste Powietrze  
 

→ DRUK WEWNĘTRZNY NIE JEST WNIOSKIEM DO WFOŚ ← 

 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Po kompletnym wypełnieniu proszę zostawić na Dzienniku Podawczym  

Urzędu Gminy Liszki 
 

 

DANE WNIOSKODAWCY (właściciel lub jeden ze współwłaścicieli)   

Imię  Nazwisko    

PESEL  NIP1 
  
 
 

Telefon 
kontaktowy 

 
 

 
E-mail 

 
 
 

Adres 
zamieszkania 

   

Adres do 

korespondencji2 

 
 
 

  

Adres 
budynku/lokalu 

   

  1 jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza ; 2 adres do korespondencji w Polsce, wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania 

 

 

☐ Pozostaję w związku małżeńskim 3 ☐ Pozostaję we wspólności majątkowej 3 

☐ Posiadam rozdzielność majątkową ☐ Jestem właścicielem budynku 

☐ Jestem współwłaścicielem budynku 3 ☐ 
W budynku / lokalu mieszkalnym jest 

prowadzona działalność gospodarcza  

w rozumieniu Programu 

właściwe zaznaczyć; 3 wymagana będzie zgoda współmałżonka / współwłaściciela 

  

https://czystepowietrze.gov.pl/
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Informacja o współmałżonku  

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 
   

 

 

Status Wnioskodawcy 

☐ Jestem wnioskodawcą 

uprawnionym do podstawowego 
poziomu dofinansowania 
 
• dochód roczny nieprzekraczający 
kwoty 135 000 zł ustalony zgodnie  
z Programem 

UWAGA: W przypadku uzyskiwania 
dochodów z różnych źródeł, w tym 
m.in. z hektara przeliczeniowego dla 
gospodarstwa rolnego, dochody te 
sumuje się, przy czym suma ta nie 
może przekroczyć kwoty 135 000 zł 

Liczba hektarów przeliczeniowych 
 
(jeśli dotyczy) …………………………………… 

☐ Jestem wnioskodawcą 

uprawnionym do podwyższonego 
poziomu dofinansowania 4 

 
• przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka w gospodarstwie 
domowym nie przekracza kwoty  
1 894 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym lub 2 651 zł  
w gospodarstwie jednoosobowym 

☐ Jestem wnioskodawcą 

uprawnionym do najwyższego 
poziomu dofinansowania 4 

 
• przeciętny miesięczny dochód na 

jednego członka w gospodarstwie 
domowym nie przekracza kwoty  
1 090 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym lub 1 526 zł  
w gospodarstwie jednoosobowym 

właściwe zaznaczyć; 4 wymagane będzie zaświadczenie wydawane przez wójta 

 

Rachunek bankowy Wnioskodawcy 

             
                                                               

 

 

Dane o budynku / Sposób ogrzewania budynku    

Nr księgi wieczystej 5 
 

Nr działki 
 

Rok wystąpienia o zgodę na 
budowę / zgłoszenia budowy   

 

Powierzchnia całkowita 
budynku / lokalu [m2] 

 

Powierzchnia wykorzystywana 
na działalność gosp. [m2] 

 

Sposób ogrzewania budynku 
/ lokalu mieszkalnego6 

 

Zużycie węgla / drewna 
 

5 numer KW składa się z trzech części i przyjmuje postać: XXXX /X XXXXX XX/X   
6 posiadane źródło ogrzewania budynku, np. kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), klasa 3,4 lub 5, kominek, kocioł gazowy itp. 
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Jestem zainteresowany/a dofinansowaniem na: 

☐ piec gazowy kondensacyjny ☐ pompa ciepła powietrze/woda 

☐ 

pompa ciepła powietrze/woda o 
podwyższonej klasie 
efektywności 

☐ 

gruntowa pompa ciepła o 
podwyższonej klasie 
efektywności 

☐ 
pompa ciepła 
powietrze/powietrze 

☐ kocioł na pelet drzewny 

☐ 
kocioł na pelet drzewny o 
podwyższonym standardzie 

☐ kocioł zgazowujący drewno 

☐ 
kocioł zgazowujący drewno  

o podwyższonym standardzie 
☐ kocioł olejowy kondensacyjny 

☐ ocieplenie przegród budowlanych ☐ instalacje co i cwu 

☐ podłączenie do sieci ciepłowniczej ☐ kotłownia gazowa 

☐ stolarka okienna ☐ stolarka drzwiowa 

☐ wentylacja ☐ ogrzewanie elektryczne 

☐ instalacja fotowoltaiczna ☐ audyt energetyczny 

właściwe zaznaczyć 

 

Informacja o podwójnym dofinansowaniu 

☐  Uzyskała(-e)m na ten sam zakres przedsięwzięcia, dofinansowanie z innych 

programów finansowanych ze źródeł publicznych 

 

 
 

REGULAMIN PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 
• regulamin oraz szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie  

czystepowietrze.gov.pl  
 oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

wfos.krakow.pl  

 

Oświadczam, że: 

• zapoznała(-e)m się z aktualnym regulaminem Programu „Czyste Powietrze” i akceptuję go 

• świadomy jestem że weryfikacja dokumentacji oraz prawidłowe wypełnienie wniosku podczas spotkania 

w gminie nie jest jednoznaczna z akceptacją wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 

 

 

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

podpis 
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Klauzula informacyjna – Gminy Liszki – Program „Czyste Powietrze” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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) (zwanego 

dalej RODO), informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki z siedzibą:  ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki; 
tel: 12 257 65 31; e-mail: ug@liszki.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych: Panem Grzegorzem Szajerką lub zastępcą Davidem Kowalskim. Mail to: iod@liszki.pl . 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 
RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, m.in. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usługi IT (przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie w 
ramach umowy powierzenia danych i zgodnie z jego poleceniami administratora)/ 

5. Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, czyli do zrealizowania 
Programu „Czyste Powietrze”. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w 
jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody. 

7. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. 
Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. 

8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych 
jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych 
przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form 
komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego 
pracownika prowadzącego postępowanie. 

9. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem rozpatrzenia prośby o 

pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów do przystąpienia do Programu: „Czyste Powietrze”. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy Liszki z 

siedzibą przy ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki; tel: 12 257 65 31; e-mail: ug@liszki.pl w celu uczestnictwa w programie 

„Czyste Powietrze” 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

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

 podpis 

 



 

    
                   www.eib.org/elena   

   

OŚWIADCZENIE   

o skorzystaniu z porady   

   

Ja niżej podpisany/a  

………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………….   

                    (imię i nazwisko)   

oświadczam i potwierdzam, że udzielono mi porady dotyczącej realizacji inwestycji z zakresu ochrony 

powietrza (wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku, odnawialnych źródeł energii) 

zlokalizowanej pod adresem:   

 ………………………………………………………………………...................................................................................................   
(adres inwestycji)   

Udzielono mi porady przez Ekodoradcę w ramach realizacji projektu EKO TEAM, współfinansowanego ze 

środków instrumentu finansowego ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii 

Europejskiej.   

   

 

 

 
Klauzula informacyjna – Gminy Liszki 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki z siedzibą:  ul. Mały Rynek 2, 
32-060 Liszki; tel: 12 257 65 31; e-mail: ug@liszki.pl. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Panem Grzegorzem Szajerką lub zastępcą Davidem Kowalskim. 
Mail to: iod@liszki.pl . 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
4. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, m.in. 
Metropolii, EBI, Komisji Europejskiej, OLAF-owi, Trybunałowi Obrachunkowemu i Prokuraturze Europejskiej. 
5. Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, czyli do 
zrealizowania projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA. 
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

             
    



 

momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem 
zgody. 
7. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 
profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach 
informatycznych. 
8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie 
danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może 
skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan 
poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 
9. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem 
rozpatrzenia projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA. 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy 
Liszki z siedzibą przy ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki; tel.: 12 257 65 31; e-mail: ug@liszki.pl w celu 
uczestnictwa  w projekcie współfinansowanym ze środków Instrumentu ELENA. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
   
   

 

 

  ………………………..                                       ………………………………………………   
                                                                    podpis   


