
Załącznik do Zarządzenia nr 1032/21  

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka  

z dnia 22 października 2021 r.  

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NISKOEMISYJNEGO  

  

 

 

Ja, niżej podpisany(na),   

  

.....................................................................................................................................................,  
(imię i nazwisko)  

urodzony(na)   

  

.....................................................................................................................................................,  
(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 2020 r. poz. 22, 284, 

412 i 2127) 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).   

  

  

   

 

 

 



  

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

  

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Ulica  
  
  

Numer    

Miejscowość    Województwo    

Kod pocztowy    Poczta    

Adres poczty  
elektronicznej3)   

  Numer telefonu3)     

 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest więcej niż jedna osoba należy wypełnić kolejne rubryki.  

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Ulica  
  
  

Numer    

Miejscowość    Województwo    

Kod pocztowy    Poczta    

Adres poczty  

elektronicznej3)   
  Numer telefonu3)     

 

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Ulica  
  
  

Numer    

Miejscowość    Województwo    

Kod pocztowy    Poczta    

Adres poczty  
elektronicznej3)   

  Numer telefonu3)     

 

 

 

 

 

 



  

 

II. Dane członków gospodarstwa domowego4):  

 

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Adres poczty  
elektronicznej3)   

  Numer telefonu3)     

  

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Adres poczty  

elektronicznej3)   
  Numer telefonu3)     

 

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Adres poczty  
elektronicznej3)   

  Numer telefonu3)     

  
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.  

 

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,  

4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

5) zgoda na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego w przypadku przyznania pomocy - 

dotyczy budynku lub lokalu stanowiącego współwłasność, 

6) dokument potwierdzający posiadanie samoistne, a jeżeli jest to niemożliwe złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej przez Beneficjenta w tym zakresie - w  przypadku braku 

tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z własności lub współwłasności, 

7) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania wniosku w imieniu Beneficjenta (jeżeli 

dotyczy). 

8) deklaracja wniesienia wkładu własnego w formie oświadczenia, 

9) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku, w którym ma być 

realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne. 

 

  

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

(podpis osoby składającej wniosek)  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy  

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  OKREŚLAJĄCE LICZBĘ OSÓB  

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

 

 
Ja, niżej podpisany(-na)  

  

.................................................................................................................................................... ,    
(imię i nazwisko)  

zamieszkały(-ła) 

 

.................................................................................................................................................... ,    
(adres)  

 

 

oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ........................................... osób. 

   

  

  

..................................... , dnia ...........................           ................................................................    
                                                                                                           (podpis osoby składającej oświadczenie)  

  

     

 

 

Oświadczam, że wszystkie dane podane w oświadczeniu są prawdziwe.  

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

  

  

..................................... , dnia ...........................           ................................................................    
                                                                                                           (podpis osoby składającej oświadczenie)  

   

  

 

 

 
 



  

Załącznik nr 2 do wniosku 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(-na)  

  

.................................................................................................................................................... ,    

(imię i nazwisko)  

urodzony(-na)  

  

.................................................................................................................................................... ,    

(data i miejscowość)  

zamieszkały(-ła)  

  

.................................................................................................................................................... ,    

(adres)  

PESEL1)  

.................................................................................................................................................... ,    

oświadczam, że moje środki własne i zasoby majątkowe składają się z2):  

 I.  Nieruchomości3):  

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

nieruchomości, wielkość udziału, wartość szacunkowa budynku)  

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

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

.................................................................................................................................................... ,    

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

do nieruchomości, wielkość udziału, wartość szacunkowa lokalu)  

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

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

.................................................................................................................................................... ,    

______________  

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.  



  

3) lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (adres, powierzchnia w m2 , tytuł prawny 

do nieruchomości, wielkość udziału, wartość szacunkowa lokalu)  

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

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

.................................................................................................................................................... ,    

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

wartość szacunkowa mieszkania)  

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

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

.................................................................................................................................................... ,    

5) 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)  

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

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

.................................................................................................................................................... ,  

6) 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)  

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

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

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

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

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)  

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

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

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

   

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)  

   



  

Załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie umowy  

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

 

 

FORMULARZ OKREŚLAJĄCY DANE KOLEJNYCH CZŁONKÓW GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO1): 

 

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Adres poczty  
elektronicznej3)   

  Numer telefonu3)     

 

 

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Adres poczty  

elektronicznej3)   
  Numer telefonu3)     

 

 

Imię i nazwisko    

PESEL2)   
 

                      

Adres poczty  

elektronicznej3)   
  Numer telefonu3)     

 

 

 

 

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

(podpis osoby składającej wniosek)  

 

  

  

  

  

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.   

 

 



  

 
Załącznik nr 4 do wniosku o zawarcie umowy  

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

 

 

 

 

 

…………………………..…………            Sucha Beskidzka, dn. …….………. 
          (Imię i nazwisko Współwłaściciela) 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
                   (adres zamieszkania) 

 

 

ZGODA 

WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NISKOEMISYJNEGO W PRZYPADKU PRZYZNANIA POMOCY 

  

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że będąc współwłaścicielem nieruchomości położonej w Suchej 

Beskidzkiej przy ul. ……………………………………………………...……., na działce ewidencyjnej 

nr ……………………….…………… wyrażam zgodę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

oraz wyrażam zgodę na dysponowanie w/w nieruchomością na cele budowlane  

w przypadku otrzymania pomocy i zawarcia umowy pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka,  

a Panem/Panią  ……………………………………………………………………………..…………,  

(imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 

 

       

 ………………...…………………………… 

(czytelny podpis Współwłaściciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Załącznik nr 5 do wniosku o zawarcie umowy  

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O WNIESIENIU WKŁADU WŁASNEGO 

 
Ja, niżej podpisany(-na)  

  

.................................................................................................................................................... ,    
(imię i nazwisko)  

zamieszkały(-ła) 

 

.................................................................................................................................................... ,    
(adres)  

 

 

oświadczam, że wniosę wkład własny w wysokości 10% realizacji przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego. 

   

  

  

..................................... , dnia ...........................           ................................................................    
                                                                                                           (podpis osoby składającej oświadczenie)  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Załącznik nr 6 do wniosku o zawarcie umowy  

o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

 
Ja, niżej podpisany(-na)  

  

.................................................................................................................................................... ,    
(imię i nazwisko)  

zamieszkały(-ła) 

 

.................................................................................................................................................... ,    
(adres)  

 

 

oświadczam, że w budynku zlokalizowanym przy ul. ................................................................. 

w Suchej Beskidzkiej na działce ewidencyjnej nr ..........................................., w którym  

ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza.   

  

 

  

..................................... , dnia ...........................           ................................................................    
                                                                                                           (podpis osoby składającej oświadczenie)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka z siedzibą  

ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit c RODO.  

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od  administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka, 

adres e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjnej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Sucha 

Beskidzka. 

 


