KAWKA __
WSR-F.3037.__._____.2018.___

Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego
trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym oraz
A

instalację ogrzewania
proekologicznego

C

instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do
wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

B

podłączenie ciepłej
wody użytkowej

D

termomodernizację, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu
energetycznego

I. Dane Wnioskodawców
Nazwisko
i Imię
dokument
tożsamości

PESEL
seria
i nr

1

telefon

email

adres
zamieszkania

adres do
korespondencji2
Nazwisko
i Imię
dokument
tożsamości

___________

wydany
przez:

kod
pocztowy

kraj

miejscowość:

ulica
kod
pocztowy

kraj

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

miejscowość:

ulica

PESEL
seria
i nr

1

___________

wydany
przez:

telefon

email

adres
zamieszkania

kod
pocztowy

kraj

miejscowość:
nr
bud.

ulica

nr
lok.

Dane dalszych Wnioskodawców podano na druku dołączonym do niniejszego wniosku

II. Dane Pełnomocnika
(jeżeli jest więcej niż 1 Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu
o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji)
Nazwisko
i Imię
dokument
tożsamości

dane jak
wyżej
seria
i nr

1

wydany
przez

telefon

adres
zamieszkania

adres do
korespondencji2

data
pełnomocnictwa

email
kod
pocztowy

kraj

miejscowość:

ulica
kod
pocztowy

kraj

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

miejscowość:

ulica

III. Lokalizacja zadania
WROCŁAW
nr Księgi
Wieczystej
tytuł prawny
do lokalu

ulica:

WR1K/

_ _ _ _ _ _ _ _ /_

własność

współwłasność

najem

rodzaj
nieruchomości
:
inny (jaki?)

lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym

Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, jest prowadzona działalność gospodarcza?
powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w m2

1
2

Proszę wpisać kod: dowód osobisty – DO, paszport – P, karta pobytu – KP.
Podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

dom jednorodzinny

TAK

NIE

IV. Charakterystyka zadania
Planowane do likwidacji węglowe źródła ciepła:
piece kaflowe szt.:

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

kuchnie węglowe
szt.:

inne źródła szt.:
(podać rodzaj)

powierzchnia
lokalu w m2

piece
etażowe szt.:
w tym pow. ogrzewana
węglem w m2

dotychczasowe źródło
ciepłej wody użytkowej

A – instalacja ogrzewania proekologicznego:
Rodzaj planowanego ogrzewania:
podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej

ogrzewanie
gazowe

ogrzewanie
elektryczne

pompa
ciepła

inne:

B - podłączenie ciepłej wody użytkowej
stopień zaspokojenia
zapotrzebowania na CWU w %

rodzaj
planowanego
rozwiązania:

stopień zaspokojenia
zapotrzebowania na CWU w %

C - instalacja kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej
stopień zaspokojenia
zapotrzebowania na CWU w %

powierzchnia czynna kolektora słonecznego planowanego do zainstalowania w m2

D - termomodernizacja, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego
wymiana okien

wymiana drzwi

docieplenie elewacji

docieplenie stropów

inne (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

Umowa przyłączeniowa lub wyciąg z umowy przyłączeniowej
(przy podłączeniu do ciepła sieciowego) - kopia

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę
(przy instalacji ogrzewania gazowego i termomodernizacji) - kopia

Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji
w kosztach (dla zadań realizowanych wspólnie przez członków
wspólnoty mieszkaniowej) - kopia

Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania - kopia

Audyt energetyczny (przy termomodernizacji) - kopia

Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów potwierdzone notarialnie lub złożone przez Beneficjenta osobiście oryginał

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (dalej: my). Możesz
się z nami skontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
•
przez e-mail: wsr@um.wroc.pl
•
telefonicznie: 71 777 91 00 (sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa)
2.
Inspektor ochrony danych
W Gminie Wrocław Urzędzie Miejskim Wrocławia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Z inspektorem możesz
się skontaktować:
•
telefonicznie pod numerem 71 777 77 24
•
osobiście w budynku przy ulicy Zapolskiej 4
•
pisząc e-mail na adres iod@um.wroc.pl
3.
Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na
paliwie węglowym w nieruchomości wskazanej we wniosku.
4.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania umowy, o zawarcie której wystąpiłeś wnioskując
o dotację.

5.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia przez minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po
ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
6.
Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
•
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
miejscowość,
data:

podpis

