
BURMISTRZ tsRZESKA
ul. Glowackiego 51

32-80O Brzesko ZARZ{DZENIE Nr ro7 12022
BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 22 kwietnia 2022 t.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku i ogloszenia naboru wniosk6w do realizacji przedsiqwziq6

niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j.

Dz.U. z 2022 r., poz.559 z p62n. zm.) oraz 5 6 ust. 1i2 Zalqcznika Nr 1do Uchwaly Nt xLvl/362/2o22
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjqcia Regulaminu realizacji

przedsiewziQi niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu STOP

SMOG, Burmistrz Brzeska zarzqdza, co nastqpuje:

91.

Wprowadza sie wz6r wniosku dotyczEcego realizacji przedsiqwzigcia niskoemisyjnego dla budynk6w

mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG przyjqtego uchwala Nr XLVI /362/2022
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2022 roku sprawie przyjqcia Regulaminu realizacji

przedsiqwziqd niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu STOP

SMOG, , kt6ry stanowi zalqcznik do ninie.iszego zarzadzenia.

s2.

ustala sie nab6r wniosk6w dotyczqcych realizacji przedsiqwziqi niskoemisyjnych budynk6w

jednorodzinnych w ramach programu sToP sMoG, przyjqtego Uchwalq Nr xLvl/362/2022 RadY

Miejskiej w Brzesku w sprawie przyjqcia Regulaminu realizac.ii przedsiqwziqd niskoemisyjnych

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu sToP sMoG, jako nab6r ciqgty do

wyczerpania 6rodk6w.

83.

Traci moc zarzadzenie Nr 98/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia

wzoru wniosku i ogloszenia naboru wniosk6w do realizacji przedsiqwziqi niskoemisyjnych w

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG.

84.

wykonanie zarzqdzenia powierza siq Oyrektorowi Wydzialu Ochrony Srodowiska.

5s.
Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniem wydania.

RZESNAI
RU

N,Q b*oaz Latucho



BURMISTRZ BRZESKA
ul. Glowackiego 51

32€00 Brzesko

zalEcznik do ZarzEdzenia Nr 707 /2022

Burmistrza Brzeska z dnia 22 kwietnia 2022 r.

wNtosEK o zAwARclE uMowY o REAtlzAoE PRZEDSIEWZIECIA NISKOEMISYJNEGO

W RAMACH PROGRAMU STOP SMOG NA TERENIE GMINY BRZESKO

lnstrukcia:

1) Zapoznaj siq z Regulaminem realizacji przedsiqwziqa niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych

jednorodzinnych w ramach Programu ,,Stop Smog" na terenie gminy Brzesko.

2) Wypelnij Wniosek WIELKIMI LITERAMI

3) Pola wyboru zaznaczaj ,,x

.la, niiej podpisany(a)

(imiq i nazwisko)

urodzony(a)

(data i miejscowo6i)

poni2ej podajq moje dane oraz dane czlonk6w mojego gospodarstwa domowego w celu zawarcia

umowy o realizacjq przedsiqwziqcia niskoemisyjnego.

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 pkt 1d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

wspieraniu termomodernizacji i remont6w oraz o centralnej ewidencji emisyjno6ci budynk6w (Dz. U.

z ?027 r. poz. 554, 7162, 1243],, gospodarstwo domowe oznacza osobq samotnie zamieszkujacq i

gospodarujEcE, kt6ra spelnia warunki, o kt6rych mowa w art. 11d ust. 1 (gospodarstwo domowe

jednoosobowe), albo osobq spelniajacQ warunki, o kt6rych mowa w art. 11d ust. 1, oraz osoby z niE

spokrewnione lub niespokrewnione pozostajEce w faktycznym zwiEzku, wsp6lnie z nia zamieszkujEce

i gospodarujqce (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dane oso sktadajqce wniosek, w tym adres mie sca zamieszkanial):

2

lmiq i nazwisko

PESEL,)

NumerUlica



. Da ne cztonk6w gospodarstwa domowegoa):

1) Adres miejsca zamieszkania osoby skladaiecej wniosek oraz czlonk6w jej gospodarstwa domowego.
2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL nate2y poda( numer i seriq dokumentu potwierdzaiQcego

J

Miejscowo6i Wojew6dztwo

Kod pocztowy Poczta

adres poczty

elektronicznej 3)
numer telefonu 3)

lmiq i nazwisko

PESEL2)

adres poczty

elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

lmie i nazwisko

PESEL,)

adres poczty

elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

lmiq i nazwisko

PE5EL,)

adres poczty

elektroniczne.| 3)

numer
telefonu 3)



toisamoS6.
3) W przypadku posiadania naleiy podai.

a)W przypadku gdy czlonk6w gospodarstwa domowego jest wiecej nii trzech naleiy dodai formularz okreSlajqcy

dane kolejnych czlonk6w gospodarstwa domowego, stanowiEcy zalqcznik nr 3 do wniosku.

I[. OSwiadczenie:

o(wladczam, ie wszystkie dane podane we wniosku s1 prawdziwe.

Jestem 6wiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoici karnej za zlo2enie falszywego

oSwiadczenia.

.dnia.

Podpis osoby skladajqcej wniosek

IV Zalqczniki do wniosku wg. rozporzedzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

1) o6wiadczenie, okreilajqce liczbq os6b w gospodarstwie domowym, o kt6rym mowa w

art. l1d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji

i remont6w oraz o centralnej ewidencji emisyjnoSci budynk6w;

2) oiwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008

r. o wspieraniu termomodernizacji i remont6w oraz o centralnej ewldencji emisyjnoSci

budynk6w, kt6rego wz6r jest udostqpniony w Biuletynie lnformacji Publlcznej na

stronie podmiotowej ministra wlaiciwego do spraw klimatu;

3) formularz okre6lajqcy dane koleinych czlonk6w gospodarstwa domowego.

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

Podpis osoby skladajqcej wniosek
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ZalEcznik Nr 1 do wniosku zgodnie z Uchwalq Nr XLVll362l2O22 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 30 marca 2OZZ r, w sprawie przyjecie Regulaminu realizacji
przedsiqwziqd niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach
ProBramu STOP SMOG (5 6 Regulaminu).

Zalqczniki do wniosku Wnioskodawcy (zaznaczyd X w danym punkcie)

Uwagi:
- Brak odpowiedzi w polu jest r6wnoznaczny z odpowiedziE NlE.

- Wnioskodawca jest zobowiqzany do okazania dokument6w potwierdzaiqcych spelnienie

poniiszych warunk6w oraz zachowania tych dokument6w w okresie do lat 5 od dnia zlo2enia

wniosku w celu umo2liwienia weryfikacji.

1. KRYTERIA PUNKTOWE. OSWIADCZAM, 2E:

{ }NIE{ }TAK
wnioskodawca lub.iego wsp6tmalionek jest rencistq lub

osiqgnql powszechny wiek emerytalny (50 lat dla kobiet i

55 lat dla mqiczyzn)

{ }NIE{ }rAK
wnioskodawca jest osobA samotnie wychowujqcq dziecko

w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o Swiadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2O2O t. poz.l7tz

{ }NIE{ }rAK
rodzina wnioskodawcy, z kt6rq prowadzi wsp6lne

gospodarstwo domowe ma strukturq wielopokoleniowq

obejmujacq trzy lub wiecej pokoleri, a w je.i sklad wchodzi

uczAce si

{ }NIE{ }rAK
wnioskodawca Iub czlonek jego gospodarstwa domowego
jest osobE z orzeczonQ niepelnosprawno6ciq lub iest
n iezd o In do acy lub samodzielne i*cnteeSzys

{ }rAK { }NIE
wnioskodawca lub czlonekjego gospodarstwa domowego

otrzymuje Swiadczenie wychowawcze w rozumieniu

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paistwa

w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2OL9 r. poz.2407 z

n. zm.)

{ }NrE{ }rAK
w okresie od l stycznla 2018 r. do dnia zloienia wniosku

wnioskodawca lub czlonek jego gospodarstwa domowego

korzystal ze 6wiadczed z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spolecznej (t. j. Dz. U. z2O27t' po2.2268 z p6in.

zm.)

{ }NrE{ }TAK
wir6d os6b tworzacych gospodarstwo domowe

wnioskodawcy znajduje siq osoba, kt6ra w okresie 3

miesiqcy poprzedza.iqcych zloienie wniosku podejmowala

zatrudnienie lub wykonywala innE pracq zarobkowq

w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003

r. o Swiadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 202o r. poz.

111).

5

Punkfy:
3

o6in. zm.l

3

dziecko do 26 roku iycia

I
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I
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{ }NrEwnioskodawca lub czlonek jego gospodarstwa domowego
tworzy rodzine zastqpczA

{ }TAK

{ }NtE
w ramach przedsiqwziqcia niskoemisyjnego nastqpi

likwidacja i wymiana ir6dta ciepla { }TAK

'orzeczenie o niepelnosprawnoici lub oiwiadczenie o zaimowaniu siQ osobq niepelnosprawnq

WYLICZENIE PUNKTAC]I _ WYPETNIA PRACOWNIK

GMINY

TAK NIE Punkty'

2. OSWTADCZEN|E OSOBY SKTADAJACEJ WNIOSEK:

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

3. NIERUCHOMOSE ZGUSZANA DO PROGRAMU:

Adres budynku jednorodzinnego

lub lokalu fiednoczeSnie

zamieszkania Wnioskodawcy)

Nr ksiqgi wieczystej*

rW przypadku braku elektronicznej ksiqgi wieczystej do wniosku naleiy dolqczyd odpis z ksiqgi

wieczystej nieruchomoici.

4. TYTUT PRAWNY DO NIERUCHoMOSCI (zaznaczy6 X w danym punkcie):

{ } Wlasno36

{ } wsp6twlasno5d Procent udzialu Wnioskodawcy we wtasnoici

{ } lnny tytul prawny (poda6jaki:)..............

5. INFORMACJE DOTYCZACE USTALENIA SPELNIENIA WARUNK6W

UDZIALU WPROGRAMIE:

6

3

20

lmie i nazwisko

Nr dzialki



Powierzchnia uiytkowa budynku jednorodzinnego lub lokalu

wnioskodawcy m2

Liczba os6b zamieszkaiych

Czy w budynku prowadzona jest dziatalno6i gospodarcza? { } TAK { }NIE

Czy pozwolenie na budowq dla budynku zostalo wydane

przed 1 stycznia 1990 roku
{ } rAK { }NIE

Czy Wnioskodawca zalega z zaplatE zobowiqzai

podatkowych wobec Gminy na dziei skladania wniosku { }TAK { } NIE

Czy wobec Wnioskodawcy toczy siQ postqpowanie egzekucy.ine

na dzieh sktadania wniosku.
{ } TAK { }NIE

Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu ? { } TAK { }NIE

O 5 w i a d c z a m, 2e wszystkie dane podane w o6wiadczeniu sq p r a w d z i w e.

Jestem 6wiadomy(a) o d p o w i e d z i a I n o 5 c i k a r n e j za zloienie falszywego o5wiadczenia

(podpis osob! sktadajqcej oiwiodczenie)
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Zalacznik 1 zgodny z wytycznymi Ministra Klimatu
iSrodowiska, do wniosku o zawarcie umowy o realizacje
przedsiewziqcia niskoemisyjnego.

OSwiodczenie okrellojqce liczbg os6b w gospodqrstwie

domowym oroz oiwiodczenie o wysokoici dochodu.

oSwrADczENrE oKRESwAcE LtczBE os6B
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

....................,........., dnia
(miejscowo#, ddta) (podpis osoby sklddojqcej wniosek)

oSwtADczENlE o wYsoKoSct oocxoou

jednoosobowym).

W gospodarstwie wieloosobowym .....................21, slownie
...................(L25o/o kwoty najni2szej emerytury w gospodarstwie

wieloosobowym).
O 5wi a d cza m, 2ewszystkie dane podane w oiwiadczeniu sq p rawd z iwe.
Jestemdwiadomy(a)odpowiedzialnoSci k a r n e j za ztoien ie falszywego oSwiadczenia.

8

(podpis osoby sklodojqcej wniosek)

O(wiadczam, 2e moje gospodarstwo domowe sklada siq z ...,.....,.............. os6b.

O3wi a d cza m,2ewszystkie dane podanewo5wiadczeniu sq p rawd z iwe.
Jestem 5wiadomy(a) o d p o w i e d z i a I n o 5 c i k a r n e j za zlo2enie falszywego o6wiadczenia.

OSwiadczam, ie miesiqczny doch6d, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o iwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2OZO t. poz.!L!), na jednego czlonka gospodarstwa

:::::::: ::: :'::l'".,: : ::::i.1$:fi #:il:::'fl"1d;; ;,#J:H::



Zalqcznik 2 zgodny z wytycznymi Ministra Klimatu
iSrodowiska, do wniosku o zawarcie umowy o realizacjq
przedsiqwziecia niskoemisyjnego.

oiwiadczenie o irodkach wlosnych i zosoboch mojqtkowych

osoby sklodojqcej wniosek o zowarcie umow
o reolizocje pEedsiewziecio niskoemisyjnego.

oSwtADczENtE o SRooxacr wtAsNycH I zAsoBAcH MAJATKowycH

osoBY SKTADAJACEJ WNTOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

NISKOEMISYJNEGO

Ja, ni2ej podpisa ny(a)

(imiq i nazwisko)

urodzony(a)

(data i miejscowo6i)

zamieszkaly(a)

(ad res)

PESELl)

oiwiadczam, ie moje Srodki wlasne i zasoby majEtkowe sklada.iq siq z2):

L Nieruchomoici3):

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

do nieruchomo6ci, wielko6i udzialu, wartoii szacunkowa budynku)

1l W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL naleiy podat numer i serie dokumentu potwierdza.iEcego

toisamoSt.
2) Naleiy uwzglednii maietek obiety wsp6lnoiciQ ustawowq oraz ma.iQtek osobisty.
t) Dotyczy wylacznie nieruchomo5ci, kt6re nie sq obiete lub nie sQ zwiEzane z realizacie przedsiewziecia.

niskoemisyjnego, o realizacjq kt6re8o ubiega siq osoba skladajEca oSwiadczenie.

9



2) lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (adres, powierzchnia w m2, tytul prawny do

nieruchomoSci, wielkoSd udzialu, wartosi szacunkowa lokalu)

3) mieszkanie (adres, powierzchnia w m2, tytul prawny do nieruchomo(ci, wielko(i udzialu, warto6i

szacunkowa mieszkania)

4l gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektar6w, w tym przeliczeniowych, tytul prawny

do nieruchomoici, wielko6d udzialu, warto66 szacunkowa gospodarstwa rolnego)

-zabudowa (budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiacy czqii Sospodarstwa rolnego,.inne

budynki, inna zabudowa, powierzchnia w m2, warto6i szacunkowa zabudowy)

5) inne nieruchomo5ci, w tym place, dzialki, grunty, lokale uiytkowe, magazyny, garaie (adres,

powierzchnia w m2, tytul prawny do nieruchomo5ci, wielkoSd udzialu, wartoSd szacunkowa innej

nieruchomoSci)

ll. Ruchomo5ci:

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

2l maszyny (rodzaj, rok produkcji, wartoii szacunkowa)

3) inne przedmioty warto6ciowe (rodzaj, warto5d szacunkowa)

l0



lll. Zasoby pieniqine:

1) 5rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej/obcej (wartoii nominalna)

a) polskiej

b) obcej

2l papiery warto6ciowe (warto6i szacunkowa)

lv, lnne dodatkowe informacie o stanie majltkowym:

.., dnia

(podpis osoby sklodojqcej oiwiodczenie)

V. OSwiadczenie:

Oswiadczam, ie wszystkie dane podane w o5wiadczeniu sE prawdziwe.

Jestem 6wiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoSci karnej za zlo2enie falszywego o5wiadczenia.

ll

(podpis osoby sklodajqcej oiwiadczenie)



Zalecznik nr 3 zgodny 2 wytycznymi Ministra Klimatu
i Srodowiska, do wniosku o zawarcie umowy o
realizacie przedsiqwziqcianiskoemisyjnego

Fomulotz okrcllojqcy done kolejnych

cdon k6w gospodo rstwo domowegot )
Wvkresli( iesli nie dowczv.

Formularz okreSlajQcy dane kolejnych czlonk6w gospodarstwa domowegol):

1) W przypadku gdy czlonk6w gospodarstwa domowego jest wiecej nii sze3ciu naleiy dodaa formularz okre6laiacy dane

kolejnych czlonk6w gospodarstwa domowego,
,)W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL naleiy podai numer i serie dokumentu potwierdzaiQcego toisamosd.
r)w przypadku posiadania naleiy podad.

(pod pis osoby sklodojqcej wniosek)

t2

lmiq i nazwisko

PESEL4

adres poczty

elektronicznej r)

numer
telefonu r)

lmiq i nazwisko

PESEL'}

adres poczty

elektronicznej 3)

numer
telefonu 3)

lmiq i nazwisko

PESELA

adres poczty

elektronicznej 3)

numer
telefonu 3t



KLAUZUI-A INFORMACYJNA

do wniosku o udzial w Programie STOP SMOG

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2, RozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2OL6/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiQzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (0g6lne

rozporzEdzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. l informujemy, ii:
1. Administratorem Pa6stwa danych jest Burmistrz Brzeska adres: UrzEd Miejski w Brzesku ul.

Glowackieto 51, 32-800 Bnesko telefon kontaktowy: 14 5863100.
2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogq siQ Padstwo kontaktowai we

wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych za po5rednictwem adresu

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Paistwa dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy

na przedsiQwziecie niskoemisyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w ramach programu

STOP SMOG jak r6wniei w celu realizacji praw oraz obowiezk6w wynikaj?cych z przepis6w
prawa (art.6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawe z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remont6w oraz centralnq ewidencia emisyjnosci budynk6w.

4. Paristwa dane osobowe bqdE przetwarzane przez okres niezbqdny do realizacji ww. celu z

uwzglqdnieniem okres6w przechowywania okreSlonych w przepisach szczeg6lnych,

w tym przepis6w archiwalnych trwajEcy co najmnie.i 5 lat. Natomiast z przypadku danych
podanych dobrowolnie - co do zasady do czasu wycofania przez Padstwa zgody na ich

przetwarzanie.

5. Pahstwa dane nie bQdE przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie bqdq podlegai
profilowaniu.

6. Pafstwa dane osobowych nie bedE przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujqcy Uniq Europejskq, Norwegie, Liechtenstein i lslandie).

7. W zwiqzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przyslugu.iq Pafistwu nastqpujAce

prawa:

a) prawo dostqpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa siq na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO - prawo do

cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoid z prawem przetwarzania,

kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy 096lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych (RoDo);

8. Podanie przez Padstwa danych osobowych jest obowiqzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowai
bqdzie brakiem realizacji celu, o kt6rym mowa w punkcie 3.

9. Pafstwa dane mogq zostai przekazane podmiotom zewnQtrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, uslugodawcom wykonujqcych uslugi serwisu

system6w informatycznych oraz uslugodawcom z zakresu ksiqgowolci oraz doradztwa prawneSo,

a takie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepis6w prawa.

l3

(pod pis osoby sklodojecej wniosek)


