
Ornontowice, dn. ……………………

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
 na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

1. Dane wnioskodawcy/wnioskodawców:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….………………

PESEL ……………………………………………………………………….………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………...….….……

Numer telefonu ………………………………………………..………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….………………

PESEL ……………………………………………………………………….………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………...….….……

Numer telefonu ………………………………………………..………………………………

2. Informacja o lokalizacji inwestycji oraz rodzaju urządzenia, którego zakup będzie objęty dotacją:

Adres planowanej inwestycji ……………………………………………………………………………..…

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer  ………………………………………………………..………

Planowany zakup urządzenia (zaznaczyć właściwe x):

[ ] kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa)

[ ] kocioł gazowy kondensacyjny

[ ] kocioł olejowy

[ ] pompa ciepła

[ ] węzeł cieplny

Rodzaj obiektu, w którym zostanie zamontowane urządzenie (zaznaczyć właściwe x):

[ ] istniejący budynek mieszkalny

[ ] lokal mieszkalny

Zobowiązuję się do zrealizowania inwestycji do dnia ……………………………………………………….

(zakończenie inwestycji nie później niż do dnia 31 października danego roku)

3. Informacja o dotychczasowym urządzeniu grzewczym (przeznaczonym do wymiany):

Typ/rodzaj kotła: ……………………………………………………………….………………

Rodzaj paliwa: ……………………………………………………………….………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………….………………

4. Informacja o termomodernizacji budynku, w którym będzie wymieniane urządzenie:

Czy była wykonana termomodernizacja budynku (zaznaczyć właściwe)?    [ ] TAK [ ] NIE



5. Dane do przelewu przyznanej dotacji:

Numer konta ……………………………………………………………………………...…

Nazwa banku ………………………………………………………………………...………

Właściciel konta …………………………………………………………………...……………

6. Oświadczam, że:

1) Budynek mieszkalny nie był/był* objęty dotacją lub dofinansowaniem zakupu urządzenia grzewczego,

zgodnie z umową zawartą z Gminą w dniu ………………………….

2)  Całkowita  powierzchnia  użytkowa  budynku  mieszkalnego  położonego  w  Ornontowicach  przy

ul.  ..............................................…,  objętego  wnioskiem  o  udzielenie  dotacji  celowej  wynosi

.…......................  m2,  w  tym  powierzchnia  wykorzystywana  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej

wynosi ................…....... m2.

3) Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice

na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji” oraz zobowiązuję się do jego stosowania. 

………………………………………………

    (podpis/y wnioskodawcy/ów)

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane  obowiązkowe:  imię,  nazwisko,  numer  PESEL,  adres,  numer  konta  bankowego,  numer  księgi
wieczystej):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul.  Zwycięstwa 26a, e-mail:
ug@ornontowice.pl
2. Wójt Gminy Ornontowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na podstawie zapisów Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r.
wraz z jej zmianami oraz archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c)
rozporządzenia PEiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
6. Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 o ochronie  danych  osobowych z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  zgodnie
z art. 77.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć
służących ograniczeniu niskiej emisji
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym
mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.

KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon): 
Zgodnie z art.  7 ust.  1-4 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) wyrażam dobrowolnie zgodę na: 
1.  Podanie  danych  dodatkowych  do  przetwarzania  danych,  które  posłużą  wyłącznie  usprawnieniu  kontaktu  i  komunikacji  pomiędzy  organem
rozpatrującym wniosek, a wnioskodawcą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
2. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na  podstawie  zgody przed jej  wycofaniem.oraz  archiwizacji  dokumentacji  w oparciu  o ustawę o narodowym zasobie  archiwalnym i
archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PEiR.


