
Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej

z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych

1. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

3. DANE DOTYCZĄCE ZADANIA

Adres nieruchomości (budynku/lokalu, nr działki, obręb):

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

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

4. TYTUŁ PRAWNY DO BUDYNKU/LOKALU, W KTÓRYM MA NASTĄPIĆ ZMIANA
SYSTEMU OGRZEWANIA (właściwe zakreślić):

□ własność

□ współwłasność

□ użytkowanie wieczyste

□ najem

□ inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki) ....................................................
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5. RODZAJ PLANOWANEGO DO ZAINSTALOWANIA OGRZEWANIA (właściwe
zakreślić):

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

□ kocioł gazowy

□ pompa ciepła

□ ogrzewanie elektryczne (z wyłączeniem pomp ciepła)

□ kotły na biomasę, pellet spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy

Planowana moc nowego źródła …………………….. kW

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia (brutto):
………………………………………………………………………………………………...............

Rachunek bankowy, na który ma zostać przekazana dotacja.
Nazwa banku i nr rachunku:
………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………..........................
Właściciel rachunku:
………………………………………………………………………………………………...............

Data rozpoczęcia zadania:…………………………

Data zakończenia zadania:………………………..

………………………………………………………
/data i czytelny podpis/

6. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O UDZIELENIE
DOTACJI CELOWEJ:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/lokalem (np.: odpis z
księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu);

2) zdjęcie starego źródła ogrzewania;
3) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

nieruchomości na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację
przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 (jeśli jest wymagane);

4) zgoda właściciela budynku/lokalu na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we
wniosku i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 (w przypadku
nieruchomości wynajmowanych);

5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie ubiegania się
o dotację i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku wskazania pełnomocnika).
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7. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku o udzielenie dotacji celowej informacje są
prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Zapoznałem się z uchwałą nr XXII/242/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych.

3. Nieruchomość, o której mowa we wniosku o udzielenie dotacji celowej ogrzewana jest
obecnie przy pomocy źródła ciepła na paliwa stałe, w ramach zmiany systemu ogrzewania
zostanie zlikwidowane i zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.

4. Nieruchomość, o której mowa we wniosku o udzielenie dotacji celowej jest
wykorzystywana na własne potrzeby mieszkaniowe.

5. Przyjmuję, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania po jego
zakończeniu.

6. Mam świadomość, iż złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania, jako
refundacja poniesionych kosztów.

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Opocznie o
rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

8. Oświadczam, że nie zalegam z fakturami, opłatami i podatkami na rzecz Gminy Opoczno.

………………………… ……………………….
/data/ /podpis/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w
Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

2. Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zajmuje się wyznaczony przez
Administratora Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-
mail: iod@um.opoczno.pl, tel. +48 44 786 01 66.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w interesie publicznym, służące ochronie
powietrza, polegające na likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu
ich źródłami ekologicznymi na terenie Gminy Opoczno na podstawie uchwały nr
XXII/242/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań
obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
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5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania
dofinansowania na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Opoczno.

8. Fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na
wymianę źródła ciepła.
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