WNIOSEK
o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i Imię......................................................................................................................... ..
Adres zamieszkania....................................................................................................................
Nr telefonu.........................................................kom...................................................... ............
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego .....................................................................................................
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
..................................................................................................................... ...............................
Nr działki ....................................................... Nr księgi wieczystej ...........................................
Powierzchnia użytkowa budynku: …………………….......m 2
(W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego
ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własność nie jest wymagany w Księdze Wieczystej).
Obecne stare źródło ciepła zamontowane w budynku:
rok produkcji/montażu: …………………………….
rodzaj stosowanego paliwa: .................................................
producent: ........................................................................ model: .................................. ...........
moc źródła ciepła ………. kW
klasa kotła na paliwo stałe: ………………………………..
Planowany zakres inwestycji (zaznaczyć jedno właściwe pole wyboru):
1) zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy;

□

2) zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy;

□

3) zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

□

4) zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku;

□

Ponadto oświadczam, że:
a.

b.

Zapoznałem/-am się z Regulaminem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie, – Zarządzenie
Nr 251/19 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 03.09.2019 r. i akceptuję jego zapisy.
Posiadam tytuł prawny do zlokalizowanej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie nieruchomości
objętej wnioskiem oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia,

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Budynek spełnia definicję budynku jednorodzinnego, o której mowa w Regulaminie.
Lokal użytkowy jeśli dotyczy nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku,
Posiadam zainstalowane i pracujące w budynku Stare źródło ciepła.
Nie posiadam drugiego źródła ciepła (wyjątek może stanowić jedno urządzenie grzewcze w lokalu
na drewno typu kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego
pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do
pozostałych pomieszczeń, piec kaflowy wykorzystany jako piec akumulacyjny oraz piece objęte
opieką konserwatora zabytków pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem
kominowym).
Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na rzecz
Gminy,
Nie otrzymałem dofinansowania do kosztów zmiany systemu grzewczego na proekologiczny w
przeciągu ostatnich 5 lat.

Wymagane załączniki:
1)
2)

3)

Wypis z ewidencji gruntów i budynków (w przypadku braku w księdze wieczystej informacji
o budynku).
Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów w sprawach związanych z
realizacją Programu, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w
przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa.
Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Umowa najmu lub dzierżawy oraz zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie wymiany źródła
ciepła w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie oraz
deklaracja właściciela o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego – jeśli dotyczy.

………………………………….
(czytelny podpis)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dotacji w
ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie
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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8
w Miasteczku Śląskim, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/ Pana, iż:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisemnie na
adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 Miasteczko Śl., kontakt mailowy:
um@miasteczko-slaskie.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do wymiany źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na
terenie gminy Miasteczko Śląskie, na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a rozporządzenia.
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Operator, wybrany Wykonawca robót objętych dotacją oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach archiwalnych przez okres
wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
wskazanego na wstępie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana
zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości udzielenia dotacji.
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Przyjąłem/am do wiadomości

…………………………………………………
data, czytelny podpis

