Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości
powietrza na terenie Gminy Wieliszew, uchwalonego uchwałą
nr
XIV/169/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23.01.2020 r.

Wieliszew, dnia …………….….

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego
ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
I.

Dane Wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy………………………………………………………………………………….........
2. Adres zamieszkania/siedziby…………………………………………………………………..……......................................
3. Numer telefonu……………………………………………………………………………………..…………………………
4. PESEL……………………………………………………………………………………………….......................................
5. NIP/REGON (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………………………………..
Składający

II.

wniosek:

,

podmiot: ………………………………………….……….
III. Lokalizacja inwestycji:
Miejscowość ..…………………….……..............……
Ulica

………………………..……………..…

Kod pocztowy

……….……………………….

Nr domu/Nr lokalu ……...….….……………..…...

Nr ewidencyjny działki: ……………………………
IV. Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania:

(wpisać jaki)…………………………………………………………………………………………………………..……….……
V.
Numer księgi wieczystej: …………………………………………………………………………………………………
VI. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest działalność
gospodarcza:
Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest
gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.

VII.

VIII.

IX.
1.
2.
3.
X.
1.
2.
3.
4.
XI.
XII.

działalność

Wnioskuję, o przyznanie dotacji celowej na:

,
zakup wraz z montażem nowego kotła na biomasę.
Dotychczas użytkowane źródło ciepła centralnego ogrzewania
rodzaj paliwa………………………………………………………………………….………………………………………
moc kotła………………………………………………………………………………………………….………………….
rok produkcji…………………………………………………………………………………………………………………
Planowane nowe źródło ciepła centralnego ogrzewania
rodzaj paliwa……………………………………………………………………………………………….…………………
moc kotła……………………………………………………………………………………………………………….…….
typ kotła……………………………………………………………………………………………………………….………
szacunkowy koszt kotła………………………………………………………………………………………………….……
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: ...…………………………………………… ……………………
Sposób wypłaty dotacji:
- ………………………………………………………….(wpisać czytelnie nr konta bankowego)
……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam kopie po okazaniu oryginału:
1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2) zgodę wszystkich współwłaścicieli na zmianę ogrzewania,
3) umowa na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej,
4) prawomocna decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji gazowej (w przypadku osób ubiegających się o
Dotacje na montaż i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej),

Oświadczam, że
1. Zapoznałam/zapoznałem się z „Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie
Gminy Wieliszew”;
2. Wszystkie posiadane piece na paliwo stałe w liczbie …., w ramach zmiany systemu ogrzewania
zostaną trwale zlikwidowane;
3. Na powyższą inwestycję, na którą ubiegam się o dofinansowanie nie uzyskałam/nie uzyskałem
oraz nie staram się o uzyskanie dofinansowania z innego źródła;
4. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji;
5. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………..
(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę
Wieliszew reprezentowaną przez Wójta Gminy Wieliszew, w celu:
1. Ubiegania się o dotację celową na wymianę kotła,
2. Zawarcia umowy na dotację celową na wymianę kotła
w zakresie:
- imię i nazwisko właściciela/wnioskodawcy/współwłaściciela/wnioskodawców/pełnomocników, adres
zamieszkania lub pobytu, numer i seria dokumentu tożsamości, organ wydający dokument, nr telefonu, obręb\
i numer ewidencyjny nieruchomości, nr PESEL, numer konta bankowego, dodatkowo informacje dotyczące
otrzymanej pomocy publicznej w tym pomocy de minimis w przypadku osób prowadzących działalność
gospodarczą oraz przedsiębiorców.

……….…………………………
(data i podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE ZGODY
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieliszew, reprezentowana przez Wójta Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować przy użyciu danych adresowych Urzędu
Gminy Wieliszew oraz za pomocą adresu iod@wieliszew.pl.
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wieliszew - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w jej treści.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa oraz na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od daty złożenia wniosku o dotację.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

