WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w celu ograniczenia niskiej emisji
I. Dane wnioskodawcy:
1) imię i nazwisko/nazwa*
..................................................................................................................................
2) NIP*................................................................, REGON*................................................................
3) adres zamieszkania/siedziby*:
Miejscowość: ..........................................................,
ul. ............................................................................
nr domu/lokalu ........................................................
4) nr telefonu: .......................................................................... .
II. Lokalizacja zadania:
Miejscowość: ............................................................,
ul. ..............................................................................
nr domu/lokalu ......................................
nr ewid. działki ......................................................, obręb ewid. ..................................................
nazwa i nr dokumentu potwierdzającego akt własności ...............................................................
III. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
1) lokal mieszkalny,
2) dom jednorodzinny,
3) budynek wielorodzinny, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni,
4) budynek wielorodzinny, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego z indywidualnego źródła
ciepła,
5) liczba lokali ..................................
6) liczba osób zamieszkujących dany budynek/lokal ...................................
IV. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
1) własność,
2) współwłasność (wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli),
3) użytkowanie wieczyste.
V. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania:
1) powierzchnia lokalu/domu mieszkalnego: ............................. m2
2) planowane do likwidacji źródła ciepła (zaznaczyć właściwe, podać ilość):
a) piece kaflowe: ................... szt.
b) kominek: ................... szt.

c) kocioł stałopalny: ................... szt.
d) inne (jakie): ....................................................................................... szt.
3) średnioroczne zużycie paliwa stałego spalanego w likwidowanym źródle ciepła:
a) ton węgla: ...................
b) ton koksu: ...................
c) m3 drewna: ...................
VI. Planowany termin realizacji zadania:
1) data rozpoczęcia ..................................................................................................................................
2) data zakończenia ..................................................................................................................................
VII. Planowany koszt zadania (koszt zakupu nowego źródła ciepła) ................................................. zł
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Szlichtyngowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej
emisji, określonymi w uchwale .................................................. z dnia ....................................... r.
i akceptuję postanowienia określone w ww. zasadach.
2. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w lokalu/budynku mieszkalnym, w którym
realizowane będzie zadanie.
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem VAT, z tytułu realizacji dotowanego zadania
przysługuje/nie przysługuje* mi odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia dotacja obejmuje kwoty netto).
*- niewłaściwe skreślić.
..................................................................................................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy
że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341 umig@szlichtyngowa.pl
- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@szlichtyngowa.pl

proszę

kontaktować

się

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych
- Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) 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
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wraz z art. 400a
ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) , art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda dotyczy nr telefonu.
- Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. Odbiorcą
Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą
z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy.
- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do
ich sprostowania.
- Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa
- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
- Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, ani profilowanie.
………………..……………………………………………..
(data i podpis/y wnioskodawcy/ów nieruchomości)

