Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 347/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 listopada 2020r.

……………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………….……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………..…….
(adres)
…………………………………………….…….
(nr PESEL)
…………………………………………………..
(nr telefonu)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
realizowanych na terenie gminy Zawadzkie
Proszę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji
polegającej na:
1) wymianie źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, koksem, miałem węglowym, brykietem
węglowym itp.) niespełniającego wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu*, na źródło
proekologiczne (kocioł gazowy, olejowy, pompy ciepła), ogrzewanie elektryczne**,
2) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej**.

Inwestycja realizowana będzie w budynku/ lokalu nr … w budynku**, położonym przy
ul. ……….……..………………………. w …………………………………, którego jestem właścicielem /
współwłaścicielem / najemcą**.
Zajmowany przeze mnie lokal jest własnością …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko właściciela lub nazwa administratora budynku wraz z adresem)

Zamierzona inwestycja polegać będzie w szczególności na ………………………..………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Dotychczasowe źródło ciepła w budynku/lokalu**:
1. rodzaj i ilość istniejących dotychczas źródeł ciepła: ………………………………………………….
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..…………………..…
2. rodzaj paliwa: …………………………………………………………………..……………………..
3. średnia ilość zużytego paliwa w ciągu roku: ………………………………………………………….
4. moc istniejącego dotychczas źródła ciepła (kW): ……………………………...…………...………
Planowane do zainstalowania źródło ciepła w budynku/lokalu**:
1. rodzaj i ilość planowanych do zainstalowania źródeł ciepła: …………………………………………
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..…………………..…
2. rodzaj paliwa: …………………………………………………………………..……………………..
3. ilość paliwa planowanego do zużycia w ciągu roku: …………………………………………………
4. moc planowanego do zainstalowania źródła ciepła (kW): ……………………………...…………….
5. wielkość ogrzewanej powierzchni (m2): ……………………………………………………………...
6. termin zakończenia realizacji inwestycji: ……………………………………………………………..
7. opis realizacji inwestycji: ……………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. Wykaz załączników***:
……………………………………………………………………………….………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

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

* - „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na
wymianie źródeł ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie”, stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.
** - niewłaściwe skreślić
*** - Do wniosku należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 6 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
środowiska.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez gminę Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47 – 120
Zawadzkie w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem procedury udzielania i realizacji
umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO.

Zawadzkie, dnia …………….

Podpis……………………….

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady,
na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem oraz prawa przysługujące osobom,
których dane dotyczą.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem jest Burmistrz
Zawadzkiego, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie, adres e-mail: umig@zawadzkie.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu 77 4623 117,
e - mail:iod@zawadzkie.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji
celowej z budżetu gminy Zawadzkie, zawarcia i realizacji umowy, a także dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami wynikającymi z przepisami prawa, jeśli takie się pojawią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn.
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną), w przypadku uzyskania dotacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych, jak np.
obowiązek archiwizacyjny).
4. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
5. Odbiorcami danych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy IT.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania)
danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku,
gdy:
 wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie
w oparciu o zgodę),
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
 ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
 kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
 ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
 wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych
z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy.

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Zawadzkiego

Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła
oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
realizowanych na terenie gminy Zawadzkie

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na:
1) wymianie źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, koksem, miałem węglowym, brykietem
węglowym itp.) niespełniającego wymogów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu*, na
źródło proekologiczne (kocioł gazowy, olejowy, ogrzewanie elektryczne)**,
2) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej**
tj. w dniu ………………………… w budynku/ lokalu nr ......... w budynku** zlokalizowanym na terenie
nieruchomości:.…….…………………………………………………..……………………………....
(numer działki gruntu, adres)

………………………………………………………………………………………………………..
istnieje tylko źródło ciepła opalane paliwem stałym - ………………………………………….……………,
(rodzaj paliwa)

o łącznym rocznym zużyciu paliwa ………………………………………………………………..………...,
(ilość spalonego paliwa/rok)

nie spełniające wymogów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu*, które zostanie zlikwidowane
z chwilą przeprowadzenia modernizacji ogrzewania na proekologiczne/wykonania przyłącza do miejskiej
sieci ciepłowniczej.**
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444)
stanowiącego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

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

* - „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie
źródeł ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie”, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na
dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.
** - niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła
oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
realizowanych na terenie gminy Zawadzkie

OŚWIADCZENIE

Niniejszym

oświadczam,

że

do

dnia

złożenia

wniosku

o

udzielenie

dotacji

celowej

z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na
wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanej
na terenie gminy Zawadzkie, tj. do dnia ………………………………
 nie uzyskałem z innych źródeł dotacji na realizację inwestycji objętej wnioskiem,*
 uzyskałem z innych źródeł dotację na realizację inwestycji objętej wnioskiem:*
……………………………………………………………………………………………………………..
(źródło dotacji i wysokość uzyskanej dotacji)

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444)
stanowiącego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

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

* - niewłaściwe skreślić

