
OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie
podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu
albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających
istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku -
Kodeks karny.

Oświadczenie o zgodności rodzaju budynku z Programem Priorytetowym
Oświadczam, że niniejszym wnioskiem o dofinansowanie jest objęty jednorodzinny budynek
mieszkalny, zdefiniowany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze / wydzielony w
takim budynku lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jednocześnie
oświadczam, że budynek / lokal mieszkalny nie jest wykorzystywany sezonowo.

Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w
szczególności z Programem Priorytetowym, regulaminem naboru wniosków i instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz akceptuję zawarte w nich prawa i obowiązki.

Oświadczenie dotyczące kontroli
Akceptuję możliwość przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (WFOŚiGW) lub osoby / podmioty wskazane przez NFOŚiGW / WFOŚiGW, kontroli
w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia, w budynku
mieszkalnym / lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez wfośigw informacji o dostępie
nieruchomości do sieci energetycznej, gazowej lub ciepłowniczej
(w przypadku wnioskowania o zakup źródła ciepła na paliwo stałe, kotłownia gazowa lub
zaznaczenia pola B.1.27 we wniosku)
Wyrażam zgodę na wystąpienie do operatorów systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3
ust. 25) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub przedsiębiorstw
energetycznych w rozumieniu art. 3 pkt 12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne przez właściwy wfośigw za pośrednictwem NFOŚiGW lub w innej formule,
celem uzyskania informacji na temat dostępu do sieci energetycznej, gazowej lub
ciepłowniczej nieruchomości, której dane znajdują się w części B1 niniejszego wniosku o
dofinansowanie oraz rocznej ilości pobieranej energii lub paliwa gazowego.

Oświadczenie o uniknięciu podwójnego dofinansowania
Oświadczam, że nie uzyskałem, na ten sam zakres przedsięwzięcia, dofinansowania na
budynek / lokal mieszkalny objęty wnioskiem o dofinansowanie z innych programów
finansowanych ze środków publicznych w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30.04.2020 r., w
tym w szczególności:

• w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020,
• z gminnych programów ograniczania niskiej emisji.



(Przez regionalne programy operacyjne 2014 – 2020 rozumie się programy zdefiniowane w
art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020. Przez gminne
programy ograniczania niskiej emisji rozumie się programy ustanowione w drodze uchwały
przez radę gminy, finansowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.)
Oświadczam, że nie uzyskałem, na ten sam zakres przedsięwzięcia, dofinansowania na
budynek / lokal mieszkalny objęty wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Mój
Prąd (Program Mój Prąd to Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.).
Oświadczam, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w ramach
Programu ze wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Oświadczenie dotyczące Programu Stop Smog
Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania na przedsięwzięcie w ramach Programu
Stop Smog (Program zainicjowany ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw).

Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych i cywilnoprawnych
Oświadczam, że wywiązuję się z ciążących na mnie zobowiązań publicznoprawnych i
cywilnoprawnych na rzecz właściwych WFOŚiGW oraz NFOŚiGW i nie mam w stosunku do
nich żadnych zaległości.

Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa
budowlanego
Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub
dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania
pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru (jeśli dotyczy).

Oświadczenie, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku / lokalu mieszkalnym
pozostaną w eksploatacji tylko źródła ciepła zgodne z wymaganiami Programu
Oświadczam, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku /
lokalu objętym dofinansowaniem:

• nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o
klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,

• wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów
ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na
cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia
budynku / lokalu objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał
antysmogowych (rozumiane jako uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska).

Oświadczenie, że zakres przedsięwzięcia jest zgodny z programem ochrony powietrza
właściwym ze względu na usytuowanie budynku / lokalu mieszkalnego



Oświadczam, że zakres przedsięwzięcia jest zgodny, na dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie, z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie
budynku.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W
PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE
Zgodnie z 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 (dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest dedykowany dla regionu Klienta
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
elektronicznie. Adres Inspektora dostępny na stronie internetowej odpowiedniego
WFOŚiGW.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z
rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także dla
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa, jeśli
takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na
administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art.9 ust. 2 lit a (tzn. osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę) RODO.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o
których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne
do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
5. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w
celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i
realizacji umowy.
8. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator
danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora
danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze
zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.
9. Dane osobowe będą powierzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), między innymi ze względu na udostępnienie systemów



informatycznych NFOŚiGW oraz przedsiębiorstwom energetycznym w rozumieniu art. 3 pkt.
12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub operatorom systemu
dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt. 25) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne w celu weryfikacji dostępu nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie
do sieci energetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, a także w celu udostępnienia środków
WFOŚiGW na udzielenie Pani / Panu dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji
przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach
realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
10. Dane osobowe są powierzone gminie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie
przez Wnioskodawcę.
11. Pani / Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Pani / Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się
poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji
międzynarodowej.

Oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu zgód: współmałżonka, współwłaściciela /
wszystkich współwłaścicieli budynku / lokalu mieszkalnego - jeśli dotyczy
Oświadczam, że posiadam zgodę / zgody na przetwarzanie danych osobowych
współmałżonka, współwłaściciela / wszystkich współwłaścicieli budynku / lokalu
mieszkalnego oraz przekazałem im klauzulę informacyjną Administratora Danych
Osobowych.
Oświadczam, że posiadam zgodę / zgody współwłaściciela / wszystkich współwłaścicieli
budynku / lokalu mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku
o dofinansowanie.

Oświadczenie o braku wcześniejszej dotacji w Programie Czyste Powietrze na
budynek / lokal mieszkalny, w którym realizowane jest przedsięwzięcie
Oświadczam, że w okresie obowiązywania bieżącej wersji Programu Priorytetowego Czyste
Powietrze (wersji obowiązującej od 15.05.2020 r.) na budynek / lokal mieszkalny, w którym
realizowane będzie przedsięwzięcie nie została udzielona dotacja w ramach tej wersji
Programu.


