Wniosek
o udzielenie dotacji na rrealizację zadania w ram
mach projekttu
niczenie nisk
kiej emisji - wymiana źrródeł ciepła na terenie Gminy
G
Głubbczyce”, ze środków
ś
„Ogran
budżżetu Gminy Głubczyce przy udzialee środków z Regionalne
ego Program
mu Operacyjnego
Wojewódzztwa Opolsk
kiego na lataa 2014-2020, działanie 5..5 Ochrona ppowietrza.
E WNIOSKO
ODAWCY :
1. DANE
Imię i Naazwisko ……
………………
……..……… ……………
………………
………………
……….……..
PESEL …
……………………………
Adres zaamieszkania ………………
…
………………
………………………………………
………………
……
Telefon kkontaktowy* ……………
………………
……. Adres e-mail*
e
………
………………
……………………
* Urząd Miejski w Głłubczycach nie wymaga ujawn
wniania powyższzych informacjii. Wnioskodawwca podaje je dobrowolnie
d
p
Niepodanie ty
tych informacjii w żadnym sttopniu nie ma wpływu na rozpatrzenie
ro
i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
wniosku.
2. ADRE
ES NIERUCH
HOMOŚCI, NA TEREN
NIE KTÓREJ
EJ NASTĄPI WYMIANA
A ŹRÓDŁA CIEPŁA:
C

Gmina: Głubczyce

Ulica:

Nr domu:

Miejscow
wość:

Kod pocztoowy:

Pocczta:

Nr lokaalu:

Numer ddziałki, obręęb:
Numer kksięgi wieczzystej:
Rok wybbudowania budynku:
b

Powierzzchnia budyynku/lokalu mieszkalneggo:

3. TYTU
UŁ PRAWNY
Y WNIOSKO
ODAWCY D
DO LOKALU
U/BUDYNK
KU (zaznaczyyć właściwe):
□ własnoość
□ współw
własność (po
odać liczbę wsspółwłaścicieeli) …………
………………
………………
………….
…………….
□ inny (ppodać jaki) ………………
…
………………
………………
………………
………………
4. DANE
E PEŁNOM
MOCNIKA WNIOSKOD
W
DAWCY (jeślii dotyczy)**
……………
Imię i naazwisko ……
………………
………………
………………
……….………
………………
PESEL …
…………………………………
Telefon kkontaktowy ……………
…
………………
………………
………..……
…………… ……………
** W przyp
ypadku wskazannia pełnomocnikaa do wniosku nal
ależy przedłożyć oryginał
o
pełnomoocnictwa oraz dowwód uiszczenia opłaty
o
skarbowej ood pełnomocnictw
wa w wysokości 17
1 zł. Z obowiązzku uiszczenia opłaty
o
skarbowejj zwolnieni są: m
małżonkowie, wsttępni,
zstępni, roddzeństwo.

5. OPIS PRZEDSIĘW
WZIĘCIA:
Planowanne przedsięw
wzięcie będziee polegać na zzastąpieniu wysokoemisyjn
w
nego źródła cciepła opalan
nego
paliwem stałym (podaać rodzaj źródła) …………
………………………………………
……
w ilości …
………………… szt. now
wym, niskoem
misyjnym źró
ódłem w posttaci (zaznaczyyć właściwe):
□ kondennsacyjnego kotła gazoweggo (planowanna moc ……..…kW, spraw
wność………
………………
………%)
□ pompyy ciepła (plan
nowany rodzaaj ……………
………….………………
………..…. mooc ……..…kkW,
sprawność …………
…………%)
………………..….…kW
W, sprawność …………………%,
□ kotła nna paliwo stałłe opalane biomasą ………
□ kotła eelektrycznego
o ……………
………………
………………
….. o mocy…
………………
………………
…kW,
□ kotła oopalanego oleejem opałowyym...…………
……………….. o mocy…
………………
………………kW
6. PLAN
NOWANY OKRES
O
REAL
LIZACJI PR
RZEDSIĘWZ
ZIĘCIA:
Data rozzpoczęcia:
…………
………………
………………………… ……………
………………
………………
………………
……...
Data zakkończenia:
…………
………………
………………………… ……………
………………
………………
………………
……...
7. INWE
ESTYCJA WY
YMAGA (zaznaczyć właśściwe) :
□ pozwoolenia na budowę,
□ zgłoszenia robót buudowlanych nie
n wymagająących pozwollenia na budo
owę,
□ wydannia warunków
w technicznych przyłączennia,
□ nie wyymaga pozwolenia na budo
owę, ani wyddania warunkó
ów techniczn
nych przyłączzenia.
Posiadam
m/ nie posiaddam niezbędn
ne uzgodniennia i decyzje /nie
/ dotyczy*.
8. ZRÓD
DŁA FINAN
NSOWANIA PRZEDSIĘ
ĘWZIĘCIA:
Planowanna wysokość kosztów kwaalifikowalnycch inwestycji: ………..……
……………...
Wnioskoowana dotacjaa: ……………
…………… …………..
Środki w
własne Wnioskodawcy: .…
………………
………………
………..
9. NR RA
ACHUNKU BANKOWE
EGO NA KT
TÓRY WNIO
OSKUJĘ O WYPŁATĘ
W
ŚŚRODKÓW
W:
…………
………………
………………………… ……………
………………
………………
…...…………
………….

10. HAR
RMONOGRA
AM RZECZO
OWO-FINA
ANSOWY:
LP.

PLAN
NOWANY WYDATEK
W

KW
WOTA BRUT
TTO

TERMIN
N
PONIESIE
ENIA
WYDATK
KU

1
2
3
4
5

WIADCZAM,, ŻE:
11. OŚW
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Z
Zapoznałem/ zapoznałam się z Regulam
minem udzielan
nia i rozliczania dotacji celow
wych na realizację zadań
w ramach projektu pn.: „Oggraniczenie nisskiej emisji - wymiana
w
źródeł ciepła na tere
renie Gminy Głubczyce”
G
i zobowiązuję się do jego przzestrzegania.
JJestem właściicielem jednorrodzinnego bbudynku mieszzkalnego/lokalu mieszkalneego*, w któryym będzie
rrealizowane prrzedsięwzięcie.
U
Uzyskałem/uzzyskałam zgod
dy pozostałycch współwłaśccicieli nieruch
homości na reealizację przed
dsięwzięcia
(w przypadku,, gdy jest więceej niż jeden włłaściciel nierucchomości).
L
Lokal/budyneek mieszkalny**, którego dotyyczy inwestycjaa, jest dopuszcczony do użytkkowania.
L
Lokal/budyneek mieszkalny**, którego dottyczy inwestyccja, jest/ nie jeest* wykorzysstywany do prrowadzenia
ddziałalności gospodarczej.
g
Odsetek pow
wierzchni wykkorzystywanej na działalnośść gospodarczą wynosi
………………
……% powierzzchni całkowittej.
N
Nie otrzymałem/nie ottrzymałam/otrrzymałem/otrrzymałam/ i będę/nie będę* się ubiegać
o dofinansow
wanie ze śro
odków publiccznych części kosztów przedsięwzięcia
p
a objętego wnioskiem
w
w wysokości ………………
…
……….zł.
P
Piece lub kotły centralneggo ogrzewaniaa opalane paaliwem stałym
m, stanowiące dotychczasow
we źródło
oogrzewania budynku/lokalu
u*, w liczbie ……, w ram
mach zmiany systemu ogrz
rzewania zostaaną trwale
zzlikwidowane zgodnie z Reggulaminem udzzielania dotacjii.
Z
Zobowiązuję się
s do wykonania dokumentaacji fotograficzznej realizowanej inwestycji.
JJestem świado
omy konieczno
ości realizacji pprzedsięwzięciia zgodnie z Prawem
P
budow
wlanym, w szczególności
uuzyskania niezzbędnych zgód
d i pozwoleń, w tym pozwolenia konserwatora zabytków
w na prowadzzenie robót
bbudowlanych przy
p zabytku wpisanym
w
do rrejestru (jeśli dotyczy).
d
P
Podatek od towarów
t
i usłług stanowi kkoszt kwalifikowany i nie mam prawnejj możliwości odliczenia
ppodatku naliczonego od to
owarów i usłuug (Vat) od podatku
p
należn
nego w jakiejkkolwiek częścci, zgodnie
z przepisami ustawy
u
z dnia 11
1 marca 20044 r. o podatku od
o towarów i usług.
u
W przypadku zmiany stanu
u prawnego luub faktycznego
o po złożeniu wniosku, o ffakcie tym nieezwłocznie
ppoinformuję Urząd
U
Miejski w Głubczycacch.
JJestem świado
oma/ świadomy, że moim
m obowiązkieem po zrealizzowaniu projeektu będzie utrzymanie
u
w niezmienio
onym stanie technicznym
t
i prawidłowaa eksploatacja nowego sysstemu grzewczego oraz
zzainstalowanycch urządzeń wykorzystujący
w
ych OZE – w okresie trwało
ości projektu, czyli w ciągu
u pięciu lat
lliczonych od dnia przekazaania Gminie G
Głubczyce śro
odków ostatniiej płatności nna rzecz projeektu przez
IIZ RPO WO 2014-2020
2
(Urrząd Marszałkkowski Wojewó
ództwa Opolsk
kiego).
W
Wyrażam zgoddę na przepro
owadzenie przeez osoby upow
ważnione przeez Gminę Głuubczyce lub uprawnione
ppodmioty, wizzytacji/kontrolli przed, w trakkcie realizacji, a także w okreesie trwałości pprzedsięwzięciia.

14) L
Lokal/budyneek*, którego do
otyczy inwestyycja spełnia/n
nie spełnia* staandard minimuum zgodnie z wykonaną
ooceną energety
tyczną /nie byył dotychczas ppoddany ocen
nie energetyczn
nej i niniejszym
m wyrażam zggodę na jej
pprzeprowadzeenie*.
* niepotrzebbne skreślić

12. ZAŁĄ
ĄCZNIKI DO
O WNIOSKU
Do wniossku dołączam wymagane
w
nasstępujące dokuumenty (postaw
wić znak X przy złożonym załącczniku):
□ Odpis z księgi wiecczystej, a w przypadku
p
jej braku - innyy dokument potwierdzający tytuł prawnyy władania
mością (np. kseerokopia aktu notarialnego),, aktualny na dzień
d
złożenia wniosku.
w
nieruchom
□ W przzypadku nieruuchomości bęędącej przedm
miotem współłwłasności, zggodę wszystkiich współwłaaścicieli na
realizację inwestycji.
o
skarbow
wej) uprawniaających do wysstępowania
□ Oryginnały dokumenttów (pełnomocnictwo, dowóód uiszczenia opłaty
w imieniuu wnioskodawccy.
□ Dla innwestycji wym
magających przyłączenia do sieci gazowej - wydane dla nieruchomoości warunki techniczne
t
przyłączenia do sieci gaazowej.
bót budowlanych nie wymaagających pozw
wolenia na
□ Ostatecczną decyzję o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie rob
budowę ((z informacją o prawomocno
ości /niezgłoszzeniu uwag przzez Starostwo Powiatowe w Głubczycach w sprawie
j
jest wymagaane zgodnie z usttawą - Prawo buudowlane;
przyjęcia zzgłoszenia)- jeżeli

Do wnioosku załączam
m:
1) ………
………………
………………………… ……………
………………
………………
…….…………
………..
2) ………
………………
………………………… ……………
………………
…………….…
………………
….…….
3)………
………………
………………
………………
………………………………………
………………
………….
4)………
………………
………………
………………
………………………………………
………………
………….
Składającc kopie dokumeentów należy ory
ryginały dokum
mentów przedłożżyć do wglądu.

……………
………………
…
Miejscowość, data

……
………………
………………
………………
………….
czytelny ppodpis Wnioskodaw
wcy

………
………………
………………
………………
………
C
Czytelny podpis Współwłaściciela/i
W
nieruchomości
n

* Wyrażaam dodatkowo zgodę
z
na przetwaarzanie moich da
danych osobowychh dotyczących num
meru telefonu koontaktowego i/lu
lub adresu email zawaartego we wniosk
ku w celu umożżliwienia szybkieego kontaktu przez
p
Urząd Miejski
M
w Głubcczycach z siedziibą przy ul.
Niepodległłości 14, 48-1000 Głubczyce. Wiem,
Wi że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą
p
ich przzetwarzania jest moja zgoda,
którą mogęę wycofać w dowollnym momencie.
................................................................
Podpis Wnioskodawcy
W
ddot. wyrażenia zgody
zg

Klauzula info
ormacyjna dot. przetwarzania
a danych osoboowych w związzku z udzieleniem dotacji na realizację zada
ania w ramach
h
projektu pn. „Ograniczeniee niskiej emisjii - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminyy Głubczyce”,
– na
n podstawie ustawy
u
z dnia 227 kwietnia 20001 r. Prawo och
hrony środowisska

TO
OŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTO
OWE
ADMINISTRA
A
ATORA
DANYCH
H
OSOBOWY
YCH

Addministratorem Pani/Pana danych osobo
owych jest Burmistrz
B
488-100 Głubczycee, nr tel. 77 485 30 25, adres e-m
mail; um@glubcczyce.pl

DA
ANE KONTAK
KTOWE
INSPEKTO
ORA
OCHRONY DA
ANYCH

Addministrator – Burmistrz Głuubczyc wyznacczył Inspektora Ochrony Dannych, pana An
ndrzeja Pawłow
wicza,
z którym może się
s Pani/Pan skkontaktować w sprawach ochro
ony swoich dannych osobowych
h i realizacji sw
woich
prraw poprzez adrres e-mail iod@gglubczyce.pl lub
b pisemnie na ad
dres siedziby adm
dministratora.

CELE
PRZETWARZ
P
ZANIA
I PODSTAWA
P
PR
RAWNA

OD
DBIORCY DA
ANYCH

OKRES
PR
RZECHOWYW
WANIA
DANYCH
H

PR
RAWA PODMIIOTÓW
DANYCH
H

Głuubczyc,

ul.

Niepodległości
N

14,

Ceelem przetwarzaania danych osoobowych jest reealizacja ustawo
owych obowiązkków Administraatora ze względdu na
waażny interes pu
ubliczny oraz poodjęcie działań przed zawarcieem umowy na ppodstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e
Oggólnego rozporzządzenia o ochrronie danych (R
RODO). Dane osobowe przetwaarzane będą w związku
z
z podjęęciem
czzynności przed zawarciem oraaz w celu reallizacji umowy dotacji celowejj z budżetu Gminy
G
Baborów
w na
modernizację ogrzzewania na poddstawie ustawy z dnia 27 kwietniia 2001 r. Prawoo ochrony środo
owiska oraz uch
hwały
h z dnia 18 sieerpnia 2021 r. w sprawie Regu
ulaminu udzielaania i
Nrr XXIX/300/221 Rady Miejskiiej Głubczycach
ro
ozliczania dotacji celowych na rrealizacje zadań
ń w ramach projektu pn. : „Oggraniczenie niskiiej emisji - wym
miana
źródeł ciepła na terenie Gminyy Głubczyce”, ze
z środków bud
dżetu Gminy G
Głubczyce przyy udziale środkó
ów z
Reegionalnego Pro
ogramu Operacyyjnego Wojewód
dztwa opolskieg
go Gminy Głubcczyce na lata 20014 – 2020, działanie
5.55 Ochrona pow
wietrza.
Dane osobowe w zakresie Panii/Pana numeru
u telefonu i/lub
b adresu e-maill przetwarzane będą na podsttawie
Paani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcami Panii/Pana danych osobowych mogą
m
być organ
ny publiczne, zg
zgodnie z przep
pisami powszecchnie
bowiązującego prawa
p
a także podmioty świaadczące usługi informatyczne
i
na podstawie umowy
u
powierzzenia
ob
prrzetwarzania dan
nych. Nie przekaazujemy Pani/P
Pana danych oso
obowych poza teeren Polski.
Paani/Pana dane osobowe
o
przechhowywane przeez okres niezbęd
dny do realizacjji wskazanych powyżej
p
celów, a po
tym
m czasie przez okres
o
oraz w zakkresie wymagan
nym przez przepisy prawa.
W związku z prrzetwarzaniem P
Pani/Pana dan
nych osobowych
h, z wyjątkami zastrzeżonymii przepisami prrawa,
prrzysługuje Pani/
/Panu;

prawo dostępu
d
do danyych oraz otrzym
mania ich kopii;

prawo do
d sprostowaniaa (poprawiania) danych;

prawo do
d ograniczeniaa przetwarzania danych;
d

prawo do
d przeniesieniaa danych;

prawo do
d usunięcia dannych;

prawo do
d wyrażenia spprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d

prawo do
d wycofania zggody na przetwarzanie danych pozyskanych naa podstawie art.6 ust.1 lit a RO
ODO,
przy czym
c
jej wycoofanie nie maa wpływu naa zgodność z prawem przzetwarzania, któ
órego
dokonaano na jej po dstawie przed wycofaniem

prawo do wniesieniaa skargi do organu nadzorrczego (Prezessa Urzędu Occhrony Danych
h) –
w przyp
padku, gdy uważża Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana
P
danee niezgodnie z prawem.
p

INFORMAC
CJA
O DOWOLNOŚCI
LUB
L
OBOWIĄ
ĄZKU
PODANIA
P
DAN
ANYCH

odanie danych osobowych
o
jest dobrowolne leccz niezbędne do
o realizacji umow
wy. Niepodaniee danych osobow
wych
Po
bęędzie skutkowało wezwaniem ddo ich uzupełnieenia, a w przypaadku nieuzupełnnienia pozostaw
wieniem wnioskuu bez
ro
ozpoznania.
Po
odanie danych osobowych
o
w zaakresie numeru telefonu
t
i/lub ad
dresu e-mail jestt dobrowolne.

INFORMAC
CJA
O PROFILOW
WANIU

Prrzetwarzanie Pan
ni/Pana danychh osobowych niee będzie podlegaało zautomatyzoowanemu podejmowaniu decyzzji, w
tym
m profilowaniu..

Oświadcczenie wspóółwłaścicielaa /współwła
aścicieli*
B
Budynku/lokalu mieszk
kalnego* o w
wyrażeniu zg
gody na reallizację zadannia w ramacch
projektu
u pn.: „Ograaniczenie nisskiej emisji - wymiana źródeł
ź
ciepła
a na terenie Gminy Głubczyce”,
……
………………
……...………
…………
miejscowość i data
wnioskodawccy:
1.Dane w
........................................................................................................................................
(imię i naazwisko)
.........................................................................................................................................
(adres zaamieszkania)
Ja/My* nniżej podpisaany/podpisan
ni* oświadczaam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmyy* współwłaścicielem
/ współw
właścicielami* jednorodzin
nnego budynnku mieszkaln
nego położneego pod niżejj wskazanym adresem:
2. Adres budynku mieeszkalnego:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Dane oosób składająących oświad
dczenie:
..........................................................
(imię i naazwisko)

....……………
………………
………………
……….……...
(adres zamieeszkania)

...........................................................
(imię i naazwisko)

…
………………
………………
………………
………...……
…
(adres zamiesszkania)

............................................................
(imię i naazwisko)

…
……….………
………………
……….….…
………………
…
(aadres zamieszzkania)

.............................................................
(imię i naazwisko)

…
…...….………
………………
………………
….……..……
…
(adres zamiesszkania)

Oświadcczam/y, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na realizację zadania oobjętego wnioskiem
w
n
emisji - wymiana źrródeł ciepła na
n terenie
o dofinaansowanie w ramach projektu pn.: „Oggraniczenie niskiej
Gminy G
Głubczyce”, dotyczącego
d
wymiany źróódła ciepła ww.
w lokalu/bu
udynku w zakkresie przedsttawionym
we wniossku o dofinan
nsowanie zło
ożonym przezz osobę ubieggającą się o do
ofinansowani
nie.
……….…
……………….…………
………………
………………
………….…...
data i czyytelny podpissy osoby składającej oświaadczenie
…………
………………
……………..……………
………………
………………
…
data i czyytelny podpissy osoby składającej oświaadczenie

……….…
……………….…………
………………
………………
………….…...
data i czyytelny podpissy osoby składającej oświaadczenie

*niepotrzzebne skreślićć

