Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2018
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 3 października 2018 r.
Imię i nazwisko/Nazwa...................................................................................................................
Adres zameldowania/siedziba.........................................................................................................
Nr telefonu......................................................
PESEL ............................................................
nr wniosku nadaje Urząd/...............................
Wójt Gminy Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie
źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów"
Wnioskuję o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu* położonym na terenie gminy
Pątnów.
1. Lokalizacja planowanych prac:
Adres zamieszkania ...................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki i obręb ..................................................................................................................
Stan prawny nieruchomości: właściciel/ współwłaściciel/ inny (podać jaki)……………………………….
Czy obiekt przeznaczony jest pod działalność gospodarczą: tak/nie*
Powierzchnia użytkowa obiektu przeznaczona pod działalność: ................................. m2
* właściwe podkreślić.
2. Charakterystyka prac:
1) likwidowane źródło ciepła:
- rodzaj (starego) kotła …………………………………………………………………..
- moc zainstalowana w kW ……………………………………………………..............
- rodzaj używanego paliwa……………………………………………………...............
- roczne zużycie paliwa (jednostka tona/m3/ MWh/l)…………………………………..
2) planowane nowe źródło ciepła:
- rodzaj (nowego) kotła …………………………………………………….......
- moc zainstalowana w kW …………………………………………………….
- rodzaj używanego paliwa……………………………………………………...
- roczne zużycie paliwa (jednostka tona/m3/ MWh/l)…………………………………..
3. Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem (w miesiącach danego roku nie dłuższy niż do
30.06.2019r.)...............................................................................................................................................
4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia:
....................................................................................................................................................................
5. Deklarację udziału w programie pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji - II edycja" realizowanego za
pośrednictwem Gminy Pątnów złożyłem(am) tak/nie*
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* właściwe podkreślić.
Do wniosku załączam:
- zgoda współwłaściciela budynku/lokalu na realizację zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do
wniosku,
- uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła - w przypadku ubiegających
się o dotację wspólnot mieszkaniowych,
- zgodę właściciela budynku/lokalu na realizację prac w przypadku gdy tytułem prawnym do budynku/lokalu
jest stosunek zobowiązaniowy, według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających
na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Pątnów".
- realizując powyższe zadanie mam/nie mam możliwości odliczenia podatku VAT.
- nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania zadania objętego
wnioskiem.
- zapoznałem/am się z klauzulą przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 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 uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L
2016.119.1) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, tel. 44 886 52 20;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
- inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
- inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez niezbędny okres do realizacji ww. celów przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
........................................
Podpis Wnioskodawcy
.
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Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na
wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji
w Gminie Pątnów"
Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na realizację zadania pn.: wymiana źródeł
ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Pątnów"
Ja niżej podpisany/(a)
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego oraz adres zamieszkania)
1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w miejscowości
…………………………………….. o nr ewidencyjnym działki(ek): …………………………………obręb
…………………………………………., dla której Sąd Rejonowy w ……………………………………
prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………………
2) Wyrażam zgodę na realizację zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Pątnów w ramach
zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów” w ww. budynku/lokalu*.
...................................
Miejscowość, data
......................................................
podpis składającego oświadczenie
*niepotrzebne skreśli
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