miejscowość / data

Nazwisko i imię wnioskodawcy

Adres Inwestora

Telefon

Wniosek
o dotację w Programie ograniczenia niskiej emisji
dla gminy Pszczyna – etap III na lata 2020 - 2021
I. Dane wnioskodawcy:
1
2

Nazwisko i imię
Adres zamieszkania

(miejscowość, ulica, numer)

3

PESEL

4

Seria i numer dowodu
osobistego

4

Numer telefonu

5
6
7

Numer telefonu alternatywny
Opcjonalnie

E-mail

Opcjonalnie

Tytuł prawny do
nieruchomości:

Własność

Współwłasność

Budynek jednorodzinny/
Bliźniak

Lokal w budynku
wielorodzinnym

Należy wybrać jedną opcję

8

Rodzaj budynku:

Należy wybrać jedną opcję

II. Dane nieruchomości w której realizowana będzie inwestycja
1

Miejscowość

2

Ulica

3

Numer domu

4

Numer mieszkania
Jeśli dotyczy

5

Numer ewidencyjny działki

6

Numer księgi wieczystej

K

A

1

P

/

/

III. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania:
1. Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji:
Rodzaj likwidowanego źródła ciepła

A

Należy wybrać jedną opcję

B

kocioł
gazowy

kocioł węglowy

inny

Rok produkcji kotła
2. Oświadczam, że źródłem informacji na temat wieku kotła:
jest dokumentacja (zdjęcie tabliczki, inne dokumenty) stanowiąca załącznik do wniosku.
jest moje oświadczenie, ponieważ brak dokumentacji lub innych równoważnych
dokumentów potwierdzających wiek kotła.
3. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania

1.

Wymiana źródła ciepła w budynku jednorodzinnym polegająca na trwałej likwidacji starego
źródła ciepła i:
Można wybrać jedną opcję. Zakres wniosku dotyczy jedynie budynku jednorodzinnym.

montażu kotła gazowego
montażu pompa ciepła
montażu kotła opalanego biomasą spełniającego wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w
normie PN-EN303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu
montażu kotła olejowego
montażu kotła elektrycznego, inne ogrzewanie elektryczne
2.

Modernizacja instalacji wewnętrznej w budynku wielorodzinnym wraz z wymianą źródła
ciepła
Można wybrać jedną opcję. Zakres wniosku dotyczy jedynie budynku wielorodzinnych.

na kocioł gazowy
na ogrzewanie elektryczne
3.

Termomodernizacja budynku jednorodzinnego polegająca na:

Można wybrać więcej opcji. Zakres wniosku dotyczy jedynie budynku jednorodzinnym.

dociepleniu ścian zgodnie z regulaminem
dociepleniu stropodachów / dachów zgodnie z regulaminem
wymianie okien i / lub drzwi zewnętrznych zgodnie z regulaminem
Łączna liczba okien w budynku (należy ująć wszystkie okna: dachowe,
balkonowe, okna piwnicy itd.) w sztukach (nie dotyczy drzwi):
Liczba okien planowanych do wymiany w sztukach (nie dotyczy drzwi):
4. Planowany termin modernizacji:
A.
B.
C.
D.

Rok rozpoczęcia realizacji
Należy wybrać jedną opcję

2020

2021

2020

2021

Miesiąc rozpoczęcia realizacji

Proszę określić słownie, np. styczeń.

Rok zakończenia inwestycji
Należy wybrać jedną opcję

Miesiąc zakończenia inwestycji

Proszę określić słownie, np. styczeń.

IV. Dane do umowy.
Nr konta bankowego, ma zostać przelana kwota dotacji:

Środki pieniężne w ramach dotacji przekazywane są mieszkańcom w formie refundacji. Tj. jako zwrot
poniesionych kosztów po zrealizowanym przez Gminę odbiorze końcowych. Warunkiem zwrotu
środków jest podpisanie umowy o udzielenie dotacji przed rozpoczęciem realizacji
inwestycji.

V. Oświadczenia
Oświadczam, iż znam treść Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia
niskiej emisji w gminie Pszczyna - etap III na lata 2020 – 2021 współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz akceptuję
postanowienia w nim zawarte, a także sposób oceny i kwalifikacji wniosków.
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

przekazywanie

informacji

oraz

pozostałej

korespondencji na wskazane we wniosku o dofinansowanie adresy e-mail lub w formie
SMS na wskazany numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail).
Ponadto oświadczam, że:
a) nie posiadam w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest wymiana
systemu ogrzewania, drugiego źródła ciepła/za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji
c.w.u. lub kominka opalanego drewnem/;
b) budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym;
c) Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;
d) nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Pszczyna;
e) w przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o fakcie
tym niezwłocznie poinformuję Dotującego.
f) że budynek był oddany do użytkowania przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
ZAŁĄCZAM:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości podpisane przez wnioskodawcę oraz
zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji w budynku/lokalu, zgodne ze
wzorem określonym w ogłoszeniu o naborze;
2. zdjęcie tabliczki znamionowej posiadanego źródła ciepła lub inny dokument potwierdzający
wiek źródła ciepła, w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła, w przypadku
składania wniosku w wersji elektronicznej dopuszcza się przekazanie dokumentacji
zdjęciowej w postaci elektronicznej za pomocą formularza do składania wniosków, lub
oświadczenie, że data montażu kotła nie jest znana (brak tabliczki znamionowej);
3. dane obiektu budowlanego, zgodnie ze wzorem określonym w ogłoszeniu o naborze;
4. oświadczenie o prowadzeniu lub braku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, zgodnie
ze wzorem określonym w ogłoszeniu o naborze;
5. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

……………………………………………………………………………………
/Miejscowość i data/

…………………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

ZBIÓR OŚWIADCZEŃ WNIOSKODAWCY
(obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich oświadczeń przez Wnioskodawcę)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Oświadczam, że
ubiegam się
nie ubiegam się
będę się ubiegał
o dotację z innych środków publicznych na wymianę

źródła ciepła lub docieplenie ścian,

stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych budynku.
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że w przypadku finansowania z innych źródeł wysokość
otrzymanej dotacji nie może przekraczać więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

.............................................................
/podpis wnioskodawcy/
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Oświadczam, że w budynku:
nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
jest prowadzona działalność gospodarcza.

.............................................................
/podpis wnioskodawcy/
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI
Oświadczam, że będąc:
właścicielem
współwłaścicielem
pełnomocnikiem
budynku mieszkalnego na który został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach
Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna – etap III na lata 2020 - 2021, wyrażam
zgodę na wykonanie inwestycji zgodne z zakresem objętym wnioskiem.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem upoważniony przez wszystkich współwłaścicieli/ właścicieli
do podpisania umowy dotacji celowej z Burmistrzem Pszczyny w moim imieniu.

.............................................................
/podpis wnioskodawcy/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L119/1) (zwane „RODO”)
inf ormuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.
2.Inf ormacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu
uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e -mail: iod@pszczyna.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie s tosownych umów
podpisanych z Gminą Pszczyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Pszczyny.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana
dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycof ania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cof nięciem,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana da nych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego
interesu Administratora,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych os obowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
Pani/Pana zgody.
8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10.Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
prof ilowania.

