Dębica, dnia………………
Nr referencyjny………………………
Data i godzina przyjęcia wniosku………….

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie: wymiany
źródła ciepła lub montażu wymiennika w przypadku przyłączenia budynku do sieci MPEC na terenie
Gminy Miasta Dębica

1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko:
……………………………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………......
(miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy)
Telefon kontaktowy (opcjonalnie):
……………………………………………………………………………………………......
2. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta wnioskiem
o dofinansowanie:
Adres nieruchomości:
……………………………………………………………………………………………......
Nr ewidencyjny działki:
……………………………………………………………………………………………......
Tytuł prawny do nieruchomości: (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo
rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy)
……………………………………………………………………………………………......
3. Dane o posiadanym źródle ciepła:
rodzaj: ………………………………………………………….....……………………………
stosowane paliwo……………………………………………........……………………………
wiek kotła …………………………………………………………………………………......
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4. Rodzaj nowego źródła ciepła lub urządzenia (właściwe zaznaczyć):
□ kocioł na paliwo stałe zgodne z § 1 pkt 7
□ kocioł na gaz
□ podłączenie do sieci MPEC
5. Przewidywany koszt nowego źródła ciepła:
……………………………………………………………………………………………......
………………………..
Podpis Wnioskodawcy
6. Oświadczenia dotyczące spełnienia niektórych kryteriów określonych w załączniku nr 2 do
„Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Dębica na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie
źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica”
Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):
□ co najmniej jedna osoba zameldowana na terenie nieruchomości objętej wnioskiem ma prawo do
dodatku mieszkaniowego lub energetycznego;
□ co najmniej jedna osoba zameldowana na terenie nieruchomości objętej wnioskiem otrzymała
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego wniosku pomoc rzeczową w postaci opału
lub ryczałtu na jego zakup;
□ co najmniej jedna osoba zameldowana na terenie nieruchomości objętej wnioskiem ma orzeczenie
o niepełnosprawności;
□ co najmniej jedna osoba zameldowana na terenie nieruchomości objętej wnioskiem ma prawo do
świadczenia rodzinnego;
□ na terenie nieruchomości objętej wnioskiem zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej
troje dzieci);
□ na terenie nieruchomości objętej wnioskiem zameldowana jest rodzina zastępcza.
………………………..
Podpis Wnioskodawcy
7. Oświadczenie dotyczące realizacji inwestycji
Oświadczam, że zobowiązuję się zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(właściwe zaznaczyć):
□ nowe źródło ciepła zakupione przeze mnie przy wsparciu środków pochodzących z dofinansowania
udzielonego na ten cel przez Gminę Miasta Dębica;
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□ podpięcia budynku do sieci MPEC przy wsparciu środków pochodzących z dofinansowania
udzielonego na ten cel przez Gminę Miasta Dębica;
………………………..
Podpis Wnioskodawcy
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dofinansowanie wymiany źródła ciepła z budżetu Gminy Miasta Dębica
W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy
jest Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim
w Dębicy za pomocą adresu: iod@umdebica.pl.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębicy – przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na
podstawie udzielonych zgód.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu otrzymania dofinansowania ze środków budżetu
Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz w celu archiwizacji.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit.
a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów, art. 6 ust.1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , oraz ustawy z dnia 14 lipca 1984 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie zawartych umów z Gminą Miasta Dębica przetwarzają dane
osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębicy;
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4 oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych
– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych
osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. 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.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji
celu, w jakim zostały podane.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym

wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z art.6 ust. 1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przez
Urząd Miejski w Dębicy reprezentowany przez Burmistrza Miasta Dębica dla potrzeb niniejszego
projektu w zakresie danych osobowych ujętych we wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków
budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Miasta
Dębica.
………………………..
Podpis Wnioskodawcy
Wykaz załączników:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca istniejące źródło ciepła,
3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby (osób)
zameldowanej na terenie nieruchomości objętej wnioskiem,
4) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie rodziny
zastępczej na terenie nieruchomości objętej wnioskiem.
5) Kopię pisma do MPEC na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z opinią upoważnionego
pracownika MPEC o możliwości wykonania przyłącza. (Dotyczy tylko w przypadku podłączenia do
sieci ciepłowniczej)
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