Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania osobom
fizycznym dotacji celowej

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony
środowiska obejmującego wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na
nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych

1. Nazwisko i imię:
………………………………………………………………..................................................
2. PESEL:......................................................................................................…………………...
3. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………...................
4. Adres realizacji inwestycji:
……………………………………………………………………………...............................
5. Telefon kontaktowy: ……………………………………..…………………………………..
E-mail: …………………………………........
6. Rodzaj istniejącego źródła ciepła:
…………………………………………………………………………………........................
Rok produkcji: …………………………….……Moc kotła: …………………........kW
7.

Rodzaj planowanego źródła ciepła:
7.1. Likwidacja starego źródła ciepła i jego zastąpienie:
□ kotłem na paliwo stałe, spełniającym określone wymagania jakościowe
□ kotłem na biomasę (np. pellet), spełniającym określone wymagania jakościowe
□ ogrzewaniem elektrycznym
□ kotłem gazowym LPG
□ pompą ciepła (instalacja źródła energii odnawialnej)
7.1.1. Moc instalowanego urządzenia: ………………............................kW

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się z treścią realizacji regulaminu Gminy Jejkowice” i przyjmuję warunki w
nim określone.
2. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy
Jejkowice.

3. Budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą
złożenia niniejszego wniosku.
4. Posiadam tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Jejkowice, zgodnie
z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik A do Regulaminu.
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania
objęte dotacją, w terminie do 5 lat po ich zakończeniu, przez upoważnione do tego osoby.
6. Zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt,
zgodnie z opiniami: kominiarską i instalacyjno-budowlaną.
7. Budynek mieszkalny posiada zainstalowane stare źródło ciepła.
8. Nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła.

Załączam:
1) Oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością – Załącznik A,
2) Wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych gdzie emitorem spalin jest
komin),
3) Zdjęcie likwidowanego źródła ciepła,
Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z
„Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice” dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
…………………………………………………….
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz.
922). A po 25 maja 2018 r. w oparciu o 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. Informuję, że:

1.

Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy w Jejkowicach, mieszczący się przy ul. Głównej 38a
zwane dalej UG Jejkowice.

2.

Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w celach związanych z uzyskaniem dotacji do zadania
inwestycyjnego polegającego na wymianie starego źródła ciepła na nowoczesne i proekologiczne w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane WFOŚiGW w Katowicach
oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy na wymianę starego źródła ciepła. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zapisów ww. umowy.

4.

Posiada Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.

Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.

6.

Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja
2018 r.

7.

Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Tymoteusz
Zmorek (kontakt do inspektora: oc@jejkowice.pl tel. 32 43 02 002 w.38), po 25 maja 2018 r.

