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

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA
WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię
Telefon kontaktowy

e-mail
ADRES ZAMIESZKANIA
Nr domu

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina

Nr lokalu

Poczta

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZOSTANIE ZREALIZOWANE ZADANIE
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer ewidencyjny działki

Obręb ewidencyjny (nr – miejscowość)

Numer księgi wieczystej

Poczta

Prowadzona przez

□ własność □ współwłasność (w przypadku współwłasność należy wypełnić tabelę stanowiącą załącznik nr
1 do deklaracji zamieszczoną na odwrocie deklaracji)
Stan prawny:

□

inny tytuł prawny/ prawo do dysponowania nieruchomościom na cele budowlane

OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI
ZADANIA:
Rodzaj i ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych
do likwidacji pieców na paliwo stałe lub kotłów c.o.:
Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach:
Moc likwidowanego urządzenia:
Wielkość ogrzewanej powierzchni:
Rodzaj ogrzewania ekologicznego po modernizacji

 ogrzewanie gazowe - z sieci
 ogrzewanie gazowe - ze zbiornika
kocioł na biomasę
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 pompa ciepła
 węzeł cieplny
ogrzewanie olejowe
ogrzewanie elektryczne
Typ i moc urządzenia grzewczego po modernizacji
Wysokość kosztów niezbędnych do realizacji zadania
Planowany termin realizacji zadania (miesiąc, rok)
Sposób przekazania dotacji – przelewem na konto Wnioskodawcy nr:

Oświadczam, że:
1. Wszystkie posiadane piece/kotyły c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną
zlikwidowane oraz zastąpione oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.
2. W budynku mieszkalnym, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz likwidowanych
pieców/kotłów c.o. opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło ciepła.
3. W budynku mieszkalnym, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
4. Zapoznałem się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koluszki na wymianę źródeł
ciepła, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/11/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.01.2020
r.w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania
polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego
na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki.
5. W przypadku współwłasności, jako współwłaściciel oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację zadania
opisanego we wniosku oraz upoważniam składającego wniosek, wskazanego we wniosku ( strona 1- Dane
wnioskodawcy) do zawarcia umowy o udzielenie dotacji i reprezentowanie wszystkich współwłaścicieli w
sprawie objętej wnioskiem**.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielania wnioskowanej dotacji,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
** W przypadku nieudzielenia powyższego upoważnienia, umowę o udzielenie dotacji podpisują wszyscy
współwłaściciele nieruchomości.
Przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki
z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za
pośrednictwem poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl.
3. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pan Robert Radko e-mail: iod@koluszki.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji wniosku o o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Koluszki na wymianę źródeł ciepła. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; – innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz
Koluszek.
6. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
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obowiązującego prawa.
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez
Burmistrza Koluszek przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczania
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych; prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Pozyskanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania
dotacji, o której mowa w punkcie 4.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości lub prawo do dysponowania
nieruchomościom na cele budowlane, na której będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania – np. aktualny
odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, odpis z aktu notarialnego.
2. W przypadku nieruchomości mieszkalnej
stanowiącego współwłasność – oświadczenie wszystkich
pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z
dokumentem udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia udzielonego Wnioskodawcy przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania
dotacji, w razie nie podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli.
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy, określający przewidywane koszty wykonania inwestycji wraz ze
wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych przez producenta, z podziałem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
WYKAZ I ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
Podpis współwłaściciela:
7.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

Podpis współwłaściciela:

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

Podpis współwłaściciela:

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

Podpis współwłaściciela:

………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy

3

Załącznik nr 1
do wniosku o udzielenie dotacji
Harmonogram rzeczowo – finansowy

Typ urządzenia planowanego
do montażu:
Parametry techniczne:

Moc urządzenia
Sprawność cieplna
Rodzaj paliwa

LP. Nazwa etapu przedsięwzięcia

Planowany koszt (zł), w tym:

Termin realizacji

Koszty
Koszty
kwalifikowalne niekwalifikowalne

Razem:
Łącznie:

……………………………….
Podpis Wnioskodawcy
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