DANE WNIOSKODAWCY:

Reńska Wieś, dn. …………………………………….

………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

…………………………………………….…….
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)

………………………………………….……….
(Nr telefonu)

……………………………………………….…
(Nr PESEL)

………………………………………………….
(adres do korespondencji)

WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE
Reńska Wieś 1
48 – 314 Pakosławice

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie
zadań służących ochronie powietrza.
DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ MODERNIZACJI OGRZEWANIA:
1. Adres nieruchomości ……………………………………………………………………………………………………….
2. Tytuł prawny do władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć):
[ ] własność
[ ] współwłasność łączna (np. małżeńska)
[ ] współwłasność ułamkowa
[ ] użytkowanie wieczyste
[ ] współużytkowanie wieczyste
[ ] inne ……………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Powierzchnia budynku/lokalu do ogrzewania przez planowane do zainstalowania źródło
ciepła …………………………………. (m2).
4. Rodzaj istniejącego systemu ogrzewania:
[ ] piec kaflowy, stalowy lub inny niebędący kotłem c.o., opalany węglem lub koksem - ….…szt.
[ ] kocioł c.o. opalany węglem lub koksem
[ ] inne (wpisać jakie)
5. Moc cieplna istniejącego systemu ogrzewania …………………………………………………………… (kW)
6. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:

[ ] ogrzewanie gazowe
[ ] ogrzewanie elektryczne
[ ] ogrzewanie olejowe
[ ] ogrzewanie olejowo – gazowe
[ ] pompy ciepła
[ ] ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe (węgiel lub biomasę)
7. Typ, model, moc cieplna planowanego do zainstalowania urządzenia grzewczego ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Szacunkowa wysokość kosztów realizacji zadania:
[ ] koszt zakupu nowego źródła ogrzewania wraz z wyposażeniem……………………………….. zł.
[ ] koszt zakupu materiału do wykonania instalacji c.o. ……………………………………………….….zł.
[ ] koszt wykonania usługi ……………………………………………………………………………………………. zł.
[ ] inne koszty związane z modernizacją ogrzewania (wpisać jakie) …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Łączny koszt inwestycji …………………………………………………………………………………………… zł.
9. Czy zadanie będzie finansowane z innych źródeł:
[ ] NIE
[ ] TAK (podać z jakich i w jakiej kwocie) …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Planowany termin realizacji zadania:
1) termin rozpoczęcia …………………………………………………………………………………………………..
2) termin rozliczenia (nie może być późniejszy niż 15 listopada roku w którym ma być
realizowana inwestycja) ……………………………………………………………………………………………..
Oświadczam/y. że:
[ ] zapoznałem/am/liśmy się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
[ ] nie korzystałem/am/liśmy ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Pakosławice do
modernizacji systemu ogrzewania, zrealizowanej w budynku/lokalu wskazanym we wniosku
[ ] w przypadku zmiany moich/naszych danych teleadresowych oraz zmiany stanu prawnego
nieruchomości niezwłocznie poinformuję/my w formie pisemnej o zaistniałych zmianach Urząd
Gminy Pakosławice
[ ] wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie realizacji niniejszego
wniosku.
………………………………………………………………...
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Do wniosku należy dołączyć (kserokopie - oryginał do wglądu):
1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi
wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
2. w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania
wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością, zgodę wszystkich
uprawnionych,
3. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę - jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 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)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych
na podstawie ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Urzędzie Gminy Pakosławice.
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z obowiązującym
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą
podlegały profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ww. informacji
……………………………………………………
(data i czytelny podpis )

Reńska Wieś dn. ……………………………

……………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)

…………………………………………………………….
(Seria i nr dowodu osobistego)

WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE
Reńska Wieś 1
48 – 314 Pakosławice

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Oświadczam,

że

jestem

właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem

wieczystym/

współużytkownikiem wieczystym/najemcą/inna forma (podać jaka)* …………….............………….…
budynku/lokalu* położonego w .............................................. przy ulicy ………………………………………….
na działce o numerze ewidencyjnym ……………………..… dla którego prowadzona jest księga
wieczysta nr .............................................................................................. .

……………………………………
(czytelny podpis)

*- niewłaściwe skreślić

Reńska Wieś dn. ……………………………
……………………………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)
…………………………………………………………….
(Seria i nr dowodu osobistego)
WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE
Reńska Wieś 1
48 – 314 Pakosławice
ZGODA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ UŻYTKOWNIKA
WIECZYSTEGO/WSPÓŁUŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA
Oświadczam,

że

jestem

właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem

wieczystym/

współużytkownikiem wieczystym budynku/lokalu* położonego w .......................................................
przy ulicy …………………………………………. na działce o numerze ewidencyjnym …………………………….
dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr ..................................................................., wyrażam
zgodę na:
1. dokonanie modernizacji systemu ogrzewania polegającej na likwidacji dotychczasowego
systemu

ogrzewania

i

zainstalowaniu

ogrzewania

proekologicznego

w

ww.

budynku/lokalu*;
2. złożenie wniosku o udzielenie dotacji;
3. podpisanie umowy dotacji z Wójtem Gminy Pakosławice;
4. rozliczenie dotacji;
5. pobranie kwoty dotacji
przez Panią/Pana/Państwa…………………………………………………………….………………………………………
zam. ………………………………………………………………………………………... legitymującego/-ą/ych się
dowodem osobistym nr ……………………………………..…………………………. .
……………………………………
(czytelny podpis)

*- niewłaściwe skreślić

