
Zgłoszenie
zamiaru przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie bądź likwidacji starego źródła na nowe, ekologiczne źródło ciepła oraz 
wnioskowanie o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy

Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza

⦁ Dane wnioskodawcy

Nazwisko i imię                                                                                     PESEL

Telefon: e-mail

Adres zamieszkania Kod pocztowy Miejscowość

ulica Nr budynku Nr lokalu

Adres do 
korespondencji
(jeżeli inny niż 
zamieszkania)

Kod pocztowy Miejscowość
korespondencji
(jeżeli inny niż 
zamieszkania)

ulica Nr budynku Nr lokalu

⦁ Dane Pełnomocnika
(jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji)

Nazwisko i imię PESEL

Telefon: email

Adres zamieszkania Kod pocztowy Miejscowość

ulica Nr budynku Nr lokalu

Adres do 
korespondencji
(jeżeli inny niż 
zamieszkania)

Kod pocztowy Miejscowość
korespondencji
(jeżeli inny niż 
zamieszkania)

ulica Nr budynku Nr lokalu

⦁ Lokalizacja przedsięwzięcia

Miejscowość Ulica: Nr budynku Nr lokalu
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Nr Księgi 
wieczystej Rodzaj nieruchomości:

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym Dom jednorodzinny
Tytuł prawny 
do lokalu          Własność               współwłasność                  najem                        
Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, prowadzona jest działalność gospodarcza?   TAK              NIE        

Powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w m2

⦁ Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane do likwidacji węglowe źródła ciepła:
Piece kaflowe szt.: Kuchnia węglowa szt.: Piece etażowe szt.: Kotłownie lokalne szt.:

Inne źródła
(podać rodzaj i ilość)

W tym piece kaflowe planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu kominowego szt.

Ilość paliwa stałego/węgla zużyta w ostatnim sezonie grzewczym: rok: ton:

Instalacja ogrzewania proekologicznego:

Rodzaj planowanego ogrzewania:

    Pompa ciepła     Gazowe   Elektryczne     Lekki olej opałowy     Kotły na paliwa stałe co najmniej  klasy 5 (wg 
normy PN-EN 303-5:2012)   

⦁ Szacunkowy koszt przedsięwzięcia:         
                                                                  ………………………………………………………………………………………..

                 Słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
⦁ Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:

                                                                                 …………………………………………………………………………….
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⦁ Załączniki do zgłoszenia (właściwe zaznaczyć)

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością - kopia

          Zgoda współwłaściciela nieruchomości  na realizację zadania

Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu 
Wnioskodawcy

           Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość
              osoby/osób udzielającej/udzielających pełnomocnictwa

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na 
budowę – kopia (jeśli dotyczy)

               Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji
             w kosztach – kopia (jeśli dotyczy)

           Dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy                 
              przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii (jeśli dotyczy)

            Inne ……………………………………………………………………………………….
         ……………………………………………………………………………………………….

⦁ Oświadczenia (właściwe zaznaczyć)
             Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu    
            gminy Stare Bogaczowice pochodzących ze środków zewnętrznych, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.
               Oświadczam, że nie wykorzystuję do podstawowego ogrzewania budynku innych nieekologicznych źródeł ciepła.

             Oświadczam, że budynek w którym będzie dokonana wymiana kotła został zgłoszony do użytkowania (zgodnie z art.59 Prawa
              budowlanego) i posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła, przeznaczone do likwidacji.
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⦁ INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 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), informujemy, że Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina 
Stare Bogaczowice reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132. 
1.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl
2.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosku i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e Rozporządzenia RODO oraz na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 21, 
art. 403 ust. 2, ust.4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). 
3.Odbiorcami   Pana/i   danych   osobowych   będą   wyłącznie   podmioty   uprawnione   do   uzyskania   danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
4.Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu i dla jakiego zostały zebrane zgodnie z przepisami prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego– 6 –Poz. 563. 
5. Pan/i   posiada   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych,   żądania   ich   sprostowania,   usunięcia   lub ograniczenia   przetwarzania,   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania,   
cofnięcia   zgody   w   dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 
7. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym  profilowaniu.
8.Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9.Podanie  przez  Pana/ią   danych  osobowych   jest  dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa załatwienia sprawy w zakresie wymaganym przez Administratora co może 
skutkować odmową oceny wniosku o udzielenie  dofinansowania ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice.

Data     ………………………………………………… Podpis Wnioskodawcy…………………………………………………………….
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