Wodzisław Śląski, dnia..............................
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla
Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego Nr VII/46/19 z dnia 27 marca 2019 r.
1. DANE WNIOSKODAWCY- Inwestora:
Nazwisko i Imię.....................................................................................................................................,
Adres zamieszkania...............................................................................................................................,
Nr telefonu......................................................, adres e-mail.................................................................,
Seria i nr dowodu osobistego................................................................................................................,
PESEL....................................................................................................................................................
2. Dane właściciela/współwłaściciela/posiadacza innego tytułu prawnego do budynku/lokalu
mieszkalnego*, w którym planowana jest inwestycja:
…............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................,
(nazwisko i imię, adres zamieszkania)
3. Adres budynku/lokalu mieszkalnego, w którym planowana jest inwestycja:
................................................................................................................................................................
nr działki................................., rok oddania budynku mieszkalnego do użytkowania..........................
4. Rodzaj budynku mieszkalnego...........................................................................................................
(jednorodzinny, wielorodzinny, wyodrębniony prawnie lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym/wielorodzinnym)
5. Dane o posiadanym źródle ciepła: rok zainstalowania......................................................................,
moc......................................................................, paliwo.....................................................................,
rodzaj......................................................................................................................................................
(np. kocioł węglowy zasypowy/automatyczny poniżej klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, kocioł
gazowy starszy niż 10 lat, miejscowy ogrzewacz pomieszczeń)

6. Planowany zakres prac:
Lp.
Rodzaj inwestycji
1

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

2

Zabudowa kotła gazowego

3

Zabudowa kotła węglowego

4

Zabudowa kotła na biomasę

5

Montaż pompy ciepła dla potrzeb c.o.

6

Montaż źródła ciepła zasilanego energią elektryczną

7

Montaż instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u.

Wybór

tj...........................................................................................................
(np. kolektory słoneczne, pompa ciepła)

7.** Planowany rok wykonania inwestycji: 2019 2020 2021 2022

8. W budynku mieszkalnym jest/nie jest* prowadzona działalność gospodarcza.
9. Powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego wynosi..............................m2, powierzchnia
całkowita przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi..............................m2.
10. Budynek mieszkalny jest/nie jest* podłączony do sieci gazowej.
Ponadto oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia emisji - „Czyste
powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” i akceptuję warunki w nim
zawarte,
2. Dotacja, o udzielenie której się ubiegam nie stanowi pomocy publicznej, w związku z czym nie
składam formularzy wymaganych przy ubieganiu się o pomoc publiczną.
Wypełnienie i podpisanie wniosku jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach programu.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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)
(dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego z siedzibą w: 44 - 300
Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski oraz Urząd Miasta Wodzisławia
Śląskiego,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wodzislaw-slaski.pl,
3. W celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach programu twoje dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO. Po tym okresie (w przypadku braku lub przedawnienia roszczeń) dane będą
przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

4. Twoje dane będą przekazywane Operatorowi, który jest opisany w Uchwale Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Nr VII/46/19 z dnia 27 marca 2019 r. (XIV. Zasady Programu. Regulamin udziału w Programie ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022”),
5. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
Warszawa (00-193),
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem
wniosku bez rozpatrzenia.

.................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy-Inwestora)
Numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona dotacja:
…...........................................................................................................................................................,
będący własnością…..............................................................................................................................
(nazwisko i imię, adres zamieszkania)
.................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy-Inwestora)
Jako właściciel/współwłaściciel/posiadacz
mieszkalnego*:

innego

tytułu

prawnego

do

budynku/lokalu

................................................................................................................................................................
(adres budynku, w którym planowana jest inwestycja)
wyrażam zgodę na przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji i wypłatę dotacji wnioskodawcy –
Inwestorowi.
…...................................................................................................................................................
(czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/posiadacza innego tytułu prawnego do
budynku/lokalu mieszkalnego*)
* - Należy niepotrzebne skreślić
** - Należy zaznaczyć właściwe

Załączniki:
1. Certyfikat energetyczno-emisyjny posiadanego źródła ciepła - jeśli jest wymagany (dot.
montażu instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u. np. kolektorów słonecznych, pomp
ciepła),
2. Zgoda administratora budynku mieszkalnego wielorodzinnego na przeprowadzenie
inwestycji wraz z oświadczeniem o możliwości eksploatacji wnioskowanego źródła ciepła
minimum przez okres 5 lat (dot. lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych).

