Wniosek o przyznawanie dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Dane Wnioskodawcy:
Nazwisko, imię: ………………………………………..
PESEL: …………………………………………………
Telefon/fax …………………………………………….
Email: …………………………………………………..
Adres zamieszkania:
a) Miejscowość …………………………………………..
b) Nr domu/ lokalu ……………………………………….
c) Kod pocztowy …………………………………………
d) Poczta ………………………………………………….
e) Adres do korespondencji: ………………………………

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce Inwestycji
Miejscowość …………………………………………….
Nr domu/Nr lokalu ………………………………………
Kod pocztowy …………………………………………
Nr ewidencyjny działki ………………………………..
Nr księgi wieczystej ……………………………………

Tytuł prawny do nieruchomości
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
IV.
Rodzaj budynku
□ budynek jednorodzinny
□ budynek wielolokalowy
V.
Przeznaczenie Budynku/Lokalu
□ mieszkalne □ mieszkalno-usługowe
III.

VI.
Charakterystyka Inwestycji
1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania, modernizacja instalacji centralneg ogrzewania
oraz wykonanie przyłącza gazu:
a) □ kocioł gazowy o mocy …….. kW
□ kocioł na biomasę o mocy ……… kW
b) □ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
c) □ wykonanie instalacji gazowej
2.
Liczba kotłów/ urzadzeń grzewczych na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji
………..…… sztuk o mocy ………….. kW
3. Średnia ilość zużywanego węgla na sezon grzewczy …………….. ton/rok.
4. Rok oddania budynku do użytkowania ……………………….
5. Przeprowadzono termomodernizację lokalu:
□TAK □NIE

6. Źródło ciepła (kocioł/ urządzenie grzewcze):
□ jedno źródło ciepła dla całego budynku
□ mieszkanie/lokal posiada własne źródło ciepła
7. Rodzaj ogrzewania:
□ instalacja c.o. (instalacja rozprowadzająca, grzejniki)
□ źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, metalowe, piece akumulacyjne elektryczne, inne)
8. Planowany termin realizacji inwestycji (miesiąc, rok)
rozpoczęcie: …………….. zakończenie: ……………....
VII. Wykaz dokumentów przedkładanych razem z wnioskiem (dokumenty wymagane)
1. Oświadczenie, że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości gruntowej
stanowiącym część składową tej nieruchomości, budynku mieszkalnym trwale z gruntem
związanym lub części takiego budynku (lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
2. W przypadku, jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązuje się Inwestora
do przedłożenia zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis.
3. Aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest
wskazanie numeru elektronicznej księgi wieczystej). W razie braku księgi wieczystej lub braku
informacji o budynku w księdze wieczystej wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości
gruntowej potwierdzające zabudowanie budynkiem mieszkalnym.
4. Pisemne oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości posiadających ponad połowę udziałów we
współwłasności, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.
5. Oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów
i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
……………………………
Podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE
OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE.
Przetwarzanie w związku z realizacją projektu: „Wymiana Źródeł Ciepła w Gminie Dobra”
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest Gmina Dobra, mająca siedzibę w Dobrej 233, 34-642 Dobra,
reprezentowana przez Wójta Gminy Dobra

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – można się skontaktować na adres siedziby oraz poprzez adres e-mail:
sekretariat@gminadobra.pl
Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować pod wskazanym adresem; Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dobra 233,
34-642 Dobra oraz pod adresem mailowym: iod@gminadobra.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Wymiana źródeł
ciepła w Gminie Dobra”.

ODBIORCY DANYCH

Podane dane będą powierzane Urzędowi Marszałkowskiemu w celu realizacji projektu.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo:
− dostępu do treści swoich danych;
− żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
− żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
− do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
− do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie
art. 21 Rozporządzenia RODO;
− ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
− prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych są dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia
umowy o dofinansowanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wykonania umowy
.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.

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

……..…………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

