Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gogolin
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne

I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko, imię .......................................................................................................................................................
Telefon, adres mailowy...........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................
II. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI:
1. przelewem na konto Wnioskodawcy nr .........................................................................................................
lub
2. przelewem na konto nienależące do Wnioskodawcy (wypełnić jedynie jeśli dotyczy):
nazwa i adres posiadacza rachunku- ……….…........................................................................................................
nr konta posiadacza rachunku- .............................................................................................................................
III. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ
Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy
Nazwisko i imię…………………………………………….. adres zamieszkania…………………………………………………………………..
PESEL ................................................................telefon..........................................................................................
IV. LOKALIZACJA ZADANIA
Gmina Gogolin
Miejscowość ..................................................... Kod pocztowy ............................................................................
Ulica ................................................................. nr domu/nr lokalu ......................................................................
V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Rodzaj planowanego źródła ciepła (zaznacz właściwe):
□

kocioł c.o. gazowy

□

kocioł c.o. elektryczny

□

elektryczne urządzenia grzewcze

□

kocioł c.o. opalany biomasą

□

kocioł c.o. opalany ekogroszkiem

□

kocioł c.o. olejowy

□

pompa ciepła

Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu: ...................................................................................................... m2
Liczba palenisk/kotłów opalanych węglem przeznaczonych do trwałej likwidacji:........................................ szt.
Moc nowego źródła ciepła………………………………………………………………………………………………………………….….…. kW.

VI. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
• nie korzystałem, w ciągu ostatnich 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano
dotację, ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Gogolin do modernizacji systemu ogrzewania,
zrealizowanej na nieruchomości wskazanej we wniosku,
• znana mi jest treść uchwały właściwej Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania
z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne,
• lokal/budynek w którym zamierzam zrealizować zadanie będące przedmiotem wniosku jest
lokalem/budynkiem mieszkalnym.

........................................
data

.....................................................................
podpis Wnioskodawcy

Do wniosku załączam:
• kalkulację kosztów (kosztorys wstępny, oferta handlowa) realizacji zadania, określającą przewidywane
koszty, ze wskazaniem typu urządzenia grzewczego i jego mocy,
• zdjęcie istniejącego paleniska/kotła opalanego węglem lub innym paliwem pochodzenia węglowego.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO1, informujemy iż:
ADMINISTRATOR DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Gogolinie.
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
- Listownie na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną ePUAP Urzędu Miejskiego w Gogolinie
- Telefonicznie pod numerem: (77) 40 676 800
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem urzad@gogolin.pl
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania czynności wykonywanych na podstawie przepisów prawnych oraz
później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej i innym
podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także
posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Urzędu Miejskiego w Gogolinie na podstawie zawartych umów.
ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH
Urząd Miejski pozyskuje dane z ogólnodostępnych źródeł (w szczególności bazy CEIDG), od innych organów administracji publicznej,
innych podmiotów, lub od innych stron i uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię, nazwisko oraz adres
zamieszkania (jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia działalności).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE NIE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub
sprawowania władzy publicznej;
d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.
PRAWO DO SKARGI
W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

1

Rozporządzenie 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

