
Strona 1 z 2 1

                                                                                     Wójt Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56

49-120 Dąbrowa

WNIOSEK

o wymianę indywidualnego źródła ciepła

dot. projektu: „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II

etap” lub „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania

pilotażowe”

1. Dane wnioskodawcy:

1) Imię i Nazwisko: .....................................................................................................................

2) PESEL: ............................................... ……………………………………………………….

3) telefon kontaktowy: ................................................................................................................

4) adres zamieszkania wnioskodawcy: .......................................................................................

...................................................................................................................................................

5) lokalizacja budynku mieszkalnego

adres: ........................................................................................................................................

6) nr ewidencyjny działki: .............................  obręb: .................................................................

7) nr księgi wieczystej: ……………..…………………………………………………………..

8) Powierzchnia w budynku przeznaczona pod działalność  gospodarczą (zaznacz

prawidłowe):

⃝ nie dotyczy ⃝……… m2

2. Oświadczenie Wnioskodawcy:

1) Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomością

z tytułu (zaznacz prawidłowe):

⃝ własności,

⃝ współwłasności .................................................................................................................... .

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….... .
 (wskazać współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

2) Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

a) poddanie się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu zgodnie

z metodyką zawartą w Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny energetycznej

budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza;
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b) wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym

z przeprowadzonej oceny energetycznej – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika

z ww. oceny;

c) obowiązek likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu

ogrzewania;

d) uzyskanie przez Gminę Dąbrowa dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Opolskiego dla ww. projektu.

3. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) tzw.

ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO, wyrażam dobrowolnie zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w projekcie

„Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Dąbrowa – II etap” lub

„Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Dąbrowa – działania

pilotażowe” celem uzyskania dofinansowania na wymianę indywidualnego źródła ciepła z

udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

4. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z uczestnictwem ww. projekcie.

………………., dnia ……………………….   ………………………

 (miejscowość)               (data)  (podpis wnioskodawcy)
Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J.

Sztonyka 56, jest Wójt Gminy Dąbrowa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marcin Tynda iod@efigo.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w zakresie i celach,

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także zostaną udostępnione podmiotom wykonującym na

zlecenie Gminy Dąbrowa zadania związane z przygotowaniem i realizacją projektu (m.in. firmie wykonującej ocenę

energetyczną, oraz firmie wykonującej dokumentację projektową). Dane, które zostaną przekazane to dane zawarte we

wniosku oraz załącznikach złożonych przez Wnioskodawcę.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania,

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pełna treść tzw. klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej

Gminy Dąbrowa.
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