
          

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021

Wójta Gminy Ornontowice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 (biomasa)

[  ] kocioł gazowy kondensacyjny

[  ] kocioł olejowy

[  ] pompa ciepła

[  ] węzeł cieplny

[  ]  inne urządzenie,  system ekologicznego ogrzewania,  zasilane energią elektryczną (wskazać

jakie): …………………………………………………………………………………………………………...

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

[  ] istniejący budynek mieszkalny

[  ] lokal mieszkalny

Zobowiązuję się do zrealizowania inwestycji do dnia 31 października br.

UWAGA: realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu Umowy z Gminą, tym samym

wszelkie dokumenty związane z realizacją zadania muszą być z datą po zawarciu umowy.



Urządzenie objęte dotacją musi być fabrycznie nowe,  montowane po raz pierwszy (data

produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2 lata od dnia złożenia wniosku o dotację).

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 Ornontowice w dniu ………………………….

2) Całkowita powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego położonego w Ornontowicach przy

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

.…...................... m2. 

3) W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

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

Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji”, obowiązującego

w terminie składania wniosku oraz zobowiązuję się do jego stosowania.

………………………………………………

    (podpis/y wnioskodawcy/ów)

* niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta
Gminy  Ornontowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  w  Ornontowicach,  ul.  Zwycięstwa  26a,
43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl. 
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o udzielenie dotacji
celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej  emisji
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z: ustawy z dnia 27 kwietnia
2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  Uchwały  Nr  XXII/192/20 Rady  Gminy  Ornontowice z  dnia
22 października 2020 r.
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  przekazywane  będą  tylko  podmiotom  uprawnionym  do  ich  przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających
dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia  roszczeń  oraz  obowiązkowy  okres  przechowywania  dokumentacji,  ustalany  zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6.  W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer
konta bankowego, numer księgi wieczystej jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji
celowej na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych:  numer telefonu jest dobrowolne i posłuży wyłącznie dla
usprawnieniu kontaktu i komunikacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (NUMER TELEFONU)
Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  mojego  numeru  telefonu  na  potrzeby  kontaktu
i komunikacji w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do wycofania
zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.………………………………………………..
                                                                                                              (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

*niepotrzebne skreślić

mailto:iod@ornontowice.pl

