Burmistrz Prószkowa
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej
na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania
węglowego na proekologiczne
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W przypadku większej ilości właścicieli należy sporządzić osobny wykaz i dołączyć go do niniejszego wniosku

II. Dane Pełnomocnika
(jeżeli jest więcej niż 1 Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępow aniu o udzielenie i rozliczenie
dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji)
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1 .Proszę wpisać kod: dowód osobisty - DO, paszport - P, karta pobytu - KP.
2. Podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
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miejscowość

TTT III. Lokalizacja zadania
Miejscowość:

nr bud.

Ulica:

Nr Księgi Wieczystej

rodzaj nieruchomości:

Tytuł prawny do lokalu [ ] własność

[ ] współwłasność

[ ] najem

nr lok.

[ ] lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
[ ] dom jednorodzinny

[ ] inny (jaki?)

Czy w Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, jest prowadzona działalność gospodarcza? [ ] tak
Pow

powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w m 2

IV.

IV. Charakterystyka zadania

[ ] NIE

PlPl Planowane do likwidacji węglowe źródła ciepła
piece kaflowe szt.:

w tym piece kaflowe planowane do pozostawienia po odcięciu od
przewodu kominowego szt.:

inne piece węglowe szt.: (podać rodzaj)

Pl

kuchnie węglowe szt.:

kotły c. o. szt.:

średnioroczne zużycie paliwa węglowego w nieruchomości w
tonach (Mg):

Planowane ogrzewanie proekologiczne
[ ] ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia

[ ] ogrzewanie olejowe

[ ] ogrzewanie gazowe

[ ] ogrzewanie elektryczne

[ ] urządzenia wykorzystujące OZE
Jakie:

V. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja
Numer rachunku: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Właściciel rachunku:

VI. Załączniki do wniosku
[ ] Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością-kopia
| De{ [ ] Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę (przy instalacji ogrzewania gazowego) - kopia
[ ] Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania (jeśli wnioskodawca jest lub będzie po wykonaniu remontu najemcą lokalu) – kopia
P[ ]
[ ] Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów - oryginał
| | Ks [ ] Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby/osób udzielającej/udzielających pełnomocnictwa
| | P [ ] Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - oryginał
[ ] Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji w kosztach (dla zadań realizowanych wspólnie przez członk ów wspólnoty '—' mieszkaniowej) - kopia
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ PRÓSZKÓW
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Prószków – Burmistrz Prószkowa, Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, tel. 774013700; e-mail:
ug@proszkow.pl.
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: iod@proszkow.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia uprawnień do udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej
zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania umowy, o zawarcie której wystąpił Pan/Pani wnioskując o dotację.
5. Konsekwencje nie podania danych osobowych
Nie podanie wymaganych danych osobowych poskutkuje niemożnością zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
7. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
9. Prawo do cofnięcia zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana
danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Przekazywanie informacji do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informację dot. przetwarzania danych osobowych
data
podpis

