Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Zduńska Wola, dnia………….
…………………………………
Imię i nazwisko/Pełna nazwa
…………………………………
…………………………………
Adres zamieszkania/siedziby
…………………………………
…………………………………
Adres korespondencyjny
…………………………………
Nr telefonu/adres e-mail (opcjonalnie)
Nr wniosku ……………………
(Nadaje Urząd)
Do
Prezydenta Miasta
Zduńska Wola

Wniosek
o udzielenie dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania
Wnioskuję o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku położonym na terenie Miasta
Zduńska Wola.
1. Lokalizacja planowanych prac:
Ulica ……………………………………. Nr domu/lokalu ………………………………………...
Nr ewidencyjny działki i obręb …………………………
Powierzchnia użytkowa obiektu ……………………….. m2
Czy obiekt jest przeznaczony pod działalność gospodarczą: tak/nie*
Powierzchnia użytkowa obiektu przeznaczona pod działalność ……….. m2
Udział powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w stosunku do powierzchni
użytkowej budynku wynosi ……………. %

2. Charakterystyka prac :
- stare źródło ciepła (rodzaj, wiek, moc, zużycie paliw/rok):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, planowane zużycie paliw/rok):
………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………
3. Planowany termin zakończenia prac objętych wnioskiem (w miesiącach danego roku) :
………………………………………………………………………………………………………
4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia :
………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa banku i numer rachunku Inwestora, na który ma być przekazane dofinansowanie
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczenia:
1) oświadczam, że mam/nie mam* możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie
realizowane zadanie do sieci ciepłowniczej;
2) oświadczam, że mam/nie mam* możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie
realizowane zadanie do sieci gazowej;
3) oświadczam (w przypadku podłączenia do sieci gazowej), że zakończę inwestycję podłączenia do
sieci do dnia 20 listopada 2019 r. wraz z podpisaniem umowy na dostarczenie paliwa gazowego;
4) oświadczam, że posiadam środki własne na realizację zadania;
5) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania;
6) oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne;
7) zobowiązuję się do eksploatacji realizowanego zadania zgodnie z instrukcją producenta urządzenia
przez okres nie krótszy niż 5 lat;
8) oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania kosztów przedsięwzięcia ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu
„Czyste Powietrze” w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania nie przekraczała 100%
kosztów kwalifikowanych;
9) oświadczam, że posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości objętej zadaniem oraz zgodę
wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację przedsięwzięcia.
7. Załączniki do wniosku:
1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości;
2) w przypadku podłączenia do sieci gazowej kopia warunków technicznych przyłączenia do sieci
gazowej i kopia umowy o przyłączenie do sieci gazowej;

3) zdjęcia wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła (wersja papierowa) wraz z opisem: adresem
inwestycji, datą sporządzenia;
4) pisemna zgoda wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację
zadania;
5) pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Inwestora;
6) oświadczenie Inwestora o prowadzeniu działalności gospodarczej / działalności w rolnictwie /
działalności w rybołówstwie;
7) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie Inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie;
8) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie;
9) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodny
z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.
Nr 53, poz. 311 ze zm.);
10) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);
11) uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy –
podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową oraz zgoda właścicieli wchodzących w skład
wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażona w formie uchwały.**

………………………………….
(podpis)

*niepotrzebne skreślić
** dotyczy podmiotów wskazanych w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) – zwane w dalszej części „RODO”

Administrator danych
osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska
Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
1)listownie: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;
2)przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie
http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=51965 );
3)telefonicznie: 43 825 02 00;
4)poprzez adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Inspektor ochrony
danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się
Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl

Cele i podstawa prawna
przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych
z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Miasta Zduńska Wola na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z uchwałą nr XII/212/2019 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 24 lipca 2019 roku; a w przypadku podania numeru
telefonu oraz adresu e-mail na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, tj.
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych
osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, w tym osoby dokonujące z upoważnienia
Prezydenta Miasta, oględzin wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji.

Okres przechowywania
danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w tym również realizacji obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na
podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.

Prawa osób, których
dane dotyczą

Przysługuje Państwu:
1)prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
2)prawo do sprostowania danych;
3)prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
5)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie numeru
telefonu oraz adresu e-mail);
6)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu
podania danych

Podanie danych osobowych jest
w postępowaniu o udzielenie dotacji.

niezbędne,

aby

uczestniczyć

