
 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach zadania   pn.: „Wymiana źródeł 

ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II” na 

podstawie danych założonych w deklaracji. 

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 

I. Dane Wnioskodawcy¹ 

Imię, nazwisko/nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………… 

PESEL²: ……………………………………………… NIP²: ……………………………………….. 

Telefon lub email: …………………………………………………………………………………..…… 

Adres zamieszkania/siedziba 

miejscowość: …………………………..……   kod pocztowy ………………….. 

adres: ………………………………………………………………………….. nr domu/nr lokalu: ……../……… 

Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, jeżeli jest inny niż podano powyżej²) 

miejscowość: ………………… ……. kod pocztowy: ………………….. 

adres: …………………………………. nr domu/nr lokalu: ……../………. 

Sposób przekazania dotacji: 

przelewem na konto Wnioskodawcy (nr i nazwa banku): 

.................................................................................................................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości: 

własność/współwłasność. 

najem 

inne/jakie² ……………………………………………… 

nr Księgi Wieczystej ……………………………….. 

II. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy ² 

Imię i nazwisko pełnomocnika^: ………………………………………………………………………… 

Telefon lub email³  : ……………….………………………………………………………………… 
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B. Dane planowanego źródła: 

I. Dane dotyczące planowanego źródła ciepła 

Wszystkie informacje dotyczące starego źródła ciepła jak i nowego źródła ciepła oraz oświadczenia zostały poprawnie 

zapisane i zatwierdzone w deklaracji złożonej do Urzędu Gminy Bełchatów w terminie 07-05-2018r. – 18-05-2018r. 

Deklaracja ta będzie załącznikiem do umowy. 

 

     C. Dokumenty, oświadczenia: 

I. Dokumenty¨ wymagane przy składaniu niniejszego wniosku: 

1. dowód tożsamości, 

2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to własność lub 

współwłasność to również zgodę właściciela/współwłaścicieli* budynku na realizację zadania, 

3. inne: 

- umowa przyłączeniowa do sieci gazowej (jeśli nie była złożona z deklaracją). 

II. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am* się i akceptuję Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli. Oświadczam, że dane 

zawarte w deklaracji i we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Oświadczam, że zobowiązuje się do wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji 

gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

3. Oświadczam, że budynek mieszkalny w którym nastąpi wymiana źródła ciepła w ramach Programu PONE – EDYCJA 

II został oddany do użytkowania …………………………………………………….. 

4. Oświadczam, iż realizacja przedsięwzięcia*: 

1) Wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ……………………………………… (podać datę uzyskania pozwolenia/złożenia 

wniosku/planowaną datę złożenia wniosku); 

2) Nie   wymaga   uzyskania     pozwolenia    na    budowę,    roboty   zgłoszono   do   właściwego   organu: 

……………………………………………………. (podać nazwę organu oraz datę zgłoszenia/planowanego zgłoszenia); 

3) Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót do właściwego organu. 

5. Oświadczam, iż  nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, do 

miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej (jeśli dotyczy). 

6. Oświadczam, iż przedsięwzięcie nie będzie finansowane z innych źródeł niż Program Ograniczania Niskiej Emisji 

WFOŚiGW – edycja II w Łodzi. 

7. Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowane przedsięwzięcie*: 

1) nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
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2) jest prowadzona działalność gospodarcza, a powierzchnia użytkowa pomieszczeń, w których prowadzona jest 

działalność gospodarcza stanowi ………. % powierzchni użytkowej całego budynku. Należy załączyć decyzję                          

w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego lub podatku od nieruchomości. 

8. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam*  możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji zadania. 

 

         …………………………………………………. 

                (data i czytelny podpis) 

 

^W przypadku wskazania pełnomocnika, Wnioskodawca winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również pełnomocnictwo, wraz                       

z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo ma upoważniać pełnomocnika do występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na wskazane we wniosku zadanie. 

¹dane wymagane, 

²dane wymagane jeśli dotyczy, 

³dane niewymagane. 

*niepotrzebne skreślić 

¨Wykaz kserokopii dokumentów, wymaganych przy składaniu niniejszego wniosku (oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest 

dostarczyć lub okazać przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji). 

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „AD”, jest 

Gmina Bełchatów 

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów 

NIP 769-20-54-368 

REGON 590648215 

tel. 044 635-26-45 

e-mail : sekretariat@ugbelchatow.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bełchatów jest: 

Krzysztof Iwański 

tel. 44 632-66-39 wew.43 e-mail: iod@ugbelchatow.pl 

3. AD przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnym złożeniem przez 

Panią/Pana niniejszego wniosku uczestnictwa w programie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy 

Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”.  

4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu 

w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów 

realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”. 
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Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w programie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy 

Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”. 

 Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania - podaje dane dobrowolnie. 

1) Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w ww.  programie. 

2) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD : 

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną dane, w związku ze 

złożeniem wniosku i realizacją projektu w „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych            

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”, w szczególności WFOŚiGW w Łodzi, inne podmioty 

zaangażowane  przez Gminę w złożenie wniosku i realizację projektu, jak również podmioty obsługujące systemy 

teleinformatyczne Urzędu Gminy Bełchatów, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu 

Gminy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres ubiegania się o dofinansowanie, okres realizacji projektu,             

a następnie - zgodnie z przepisami o archiwizacji  dokumentów tj. Rozporządzeniem 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.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo – z zastrzeżeniem zapisów pkt 5): 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 

2) sprostowania swoich danych osobowych, 

3) do żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

6) żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.     

9 ust. 2 lit. a) RODO. 

 

........................................................................... 

(data i CZYTELNY podpis) 

 

IV. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z chęcią udziału w programie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych 

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”, realizowanym za pośrednictwem Gminy Bełchatów             

z udziałem dofinasowania z programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

wszystkich moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku (zgodnie z rozporządzeniem 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), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Id: A5B43418-60E7-4499-B26B-18E76815BCEA. Podpisany Strona 4



 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Bełchatów; 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu 

przez Gminę Bełchatów w ramach programu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów 

realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”; 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wymienionym wyżej w klauzuli informacyjnej, 

wyłącznie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie  i realizacji projektu w ramach ww. programu; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości 

udziału w ww. programie; 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

6. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w niniejszym wniosku klauzulą informacyjną. 

 

 

........................................................................... 

(data i CZYTELNY podpis) 
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