Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomin
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Dane Wnioskodawcy:
▪ Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………
▪ Adres zamieszkania/siedziby ……………………………………….……….………..
▪ Numer telefonu ………………………………………………………………...........
Lokalizacja inwestycji:
1. Adres lokalu/budynku: ……………………………………………………………………
2. Nr ewidencyjny działki: ……………………………….……………….……………..
3. Nazwa obrębu ewidencyjnego ………..…………………………………………..……
Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania:
□ własność
□ współwłasność
□ użytkownik wieczysty
□ inny ( jaki ? …………………………….)
Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest
działalność gospodarcza:
□ tak
□ nie
Charakterystyka zadania
1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ………………………………. zł
2.

Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania:
□ ogrzewanie gazowe
□ ogrzewanie olejowe
□ ogrzewanie elektryczne
□ pompa ciepła
□ paliwo stałe

4.
5.
6.
7.

Powierzchnia ogrzewana lokalu: ……..…………m2
Rodzaj aktualnie istniejącego źródła ciepła ………………………………………………………

Liczba pieców/kotłów węglowych planowanych do trwałej likwidacji: .…………szt.
Liczba pieców węglowych planowanych do pozostawienia: ………..…szt. Uzasadnienie:

………………………………………………………………………

8. Czy planuje się pozostawienie kominka:
tak
nie

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………..
Planowany termin zakończenia prac: ......................................................................
Sposób wypłaty dotacji:
przelew na konto bankowe – …………………………………..……..……………................
(wpisać czytelnie nr konta bankowego)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem określającym zasady udzielania i rozliczania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Radomin na realizację przedsięwzięć związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Radomin.
2. Wszystkie posiadane piece węglowe na paliwo stałe w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną
trwale zlikwidowane.
3. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji.
4. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………

………………………………….................

(miejscowość, data)

( podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ), informujemy iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radomin z siedzibą w Urzędzie
Gminy, Radomin 1a, 87-404 Radomin. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Wójta Gminy Radomin z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji celowej.
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do czasu rozpatrywania wniosku lub realizacji projektu związanego z przyznaną dotacją, a
po jej zakończeniu na podstawie wewnętrznych przepisów dotyczących realizacji obowiązku przechowywania dokumentów i ich
archiwizacji przyjętych w Urzędzie Gminy Radomin.
e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f)
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
w wypadu powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
g) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.
h) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Radomin, z siedzibą w
Radomin 1a, 87-404 Radomin w celu uzyskania dotacji.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………………………………..
(data i podpis)
Załączniki do wniosku*:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/ budynkiem/ lokalem mieszkalnym uprawniający do prac
związanych z wymiana źródła ciepła, w przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwała zawierająca zgodę wszystkich
współwłaścicieli – kopię;
2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wymianę
dotychczasowego źródła ciepła.
3. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
Uwagi:
1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X.
2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Radomin.

