Wniosek
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony
środowiska, związanego z ochroną powietrza, polegającego na modernizacji systemu grzewczego
w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck, realizowanego przez osobę fizyczną
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

..............................................................................................................................................
(imie i nazwisko)
..............................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
..............................................................................................................................................
(telefon)
..............................................................................................................................................
(PESEL)
..............................................................................................................................................
(nr dowodu osobistego, wydany przez)
..............................................................................................................................................
(nr rachunku bankowego)
Proszę o udzielenie dofinansowania do planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji
systemu grzewczego w budynku/lokalu* mieszkalnym:
- adres: …………………………………………………………………………………..........…………….
- powierzchnia użytkowa budynku/lokalu* mieszkalnego wynosi ....................................... m2.
W przedmiotowym budynku/lokalu* mieszkalnym zamierzam przeprowadzić modernizację polegającą na
likwidacji kotła węglowego ............................................................………....... o mocy ………...........…. kW
opalanego ................................................................……………
Zamierzam zainstalować nowe źródło ciepła*:
- ogrzewanie elektryczne typu …...………........................…....…. o mocy...........................kW,
- kocioł gazowy typu………….............……………...… o mocy …...................kW, zasilany gazem z sieci
miejskiej,
- kocioł gazowy typu ………...…...............................… o mocy.................………kW, zasilany gazem
płynnym zbiornikowym,
- kocioł olejowy typu ..................................................... o mocy ............................kW,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który
spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy
PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się
zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego
porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) o mocy
……....…..…………... kW.
Szacunkowy koszt nowego źródła ciepła (kotła) wynosi: ……………......………………….. zł
Modernizację systemu grzewczego wykonam po dacie zawarcia umowy dotacji nie później niż do dnia
30 września 2020r.
Zobowiązuję się, że w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienię źródła ciepła na emitujące
większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pył, CO2), pod rygorem zwrotu dotacji w całości wraz
z odsetkami.
………………..…………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
* właściwe podkreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od
25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt
z Inspektorem
Ochrony
Danych
–
e-mail:
patryk.walczak@elitpartner.pl,
tel.
577 070
855
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Kłobucku na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
b) realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Kłobucku umów z kontrahentami
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej
wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organ ów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kłobucku
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f)
należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd
Miejski jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia
wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub dysponowania budynkiem / lokalem tj.
aktualny (ważny 3miesiące) zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi
wieczystej - oryginał do wglądu oraz w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich
współwłaścicieli (dotyczy również współwłasności małżeńskiej), lub kopię umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia w przypadku użytkowania lokalu w oparciu o inny tytuł prawny - oryginał do wglądu oraz
pisemną zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości na prowadzenie modernizacji;
2) oświadczenia w sprawie:
a) zapoznania się z regulaminem przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Kłobuck
b) niekorzystania z dofinansowania wciągu ostatnich 5lat,
c) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w budynku (lokalu) w okresie do 5lat od daty otrzymania
dofinansowania,
3) oświadczenia w sprawie:
a) daty oddania budynku do użytkowania,
b) wykorzystywania nieruchomości na cele działalności gospodarczej
c) zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Kłobuck

Oświadczenie nr 1
Ja niżej podpisany(a)
…………………...................................................................................................................................................
zamieszkały(a).......................................................................................................................................................
oświadczam,że
a) zapoznałem(am) się regulaminem udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kłobuck na
dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne;
b) w ostatnich pięciu latach nie otrzymałem dofinansowania na modernizację systemu grzewczego,
w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie nieruchomości objętej wnioskiem;
c) wyrażam zgodę dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kłobucku w celu przeprowadzenia kontroli
zmodernizowanej instalacji grzewczej, wciągu pięciu lat od dnia otrzymania dofinansowania.

Kłobuck, dnia ....................................…
........................................................…
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Oświadczenie nr 2
Ja niżej podpisany(a)
.......………............................…………………………........................................................................................
zamieszkały(a)………………....................…………………........………......................……….........................
oświadczam, że:
a) modernizację

systemu

grzewczego

zamierzam

przeprowadzić

w budynku

mieszkalnym

w ……………….........przy ul. ……………..........................nr ............................., który został oddany do
użytkowania w ..……............. roku,
b) nieruchomość, na której znajduje się budynek lub lokal mieszkalny, w którym zamierzam przeprowadzić
modernizację systemu grzewczego, nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej ani
jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej - bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji,
c) nie posiadam zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Kłobuck.

Kłobuck, dnia ....................................…

........................................................…
(czytelny podpis wnioskodawcy)

