Obowiązujący od dnia 19.10.2020 r.

KAWKAplus

WSR-F.3037.1._____.202__.___

Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej
na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych
na ogrzewanie niskoemisyjne

I. Dane Wnioskodawców
Nazwisko
i Imię

PESEL

telefon

e-mail
kod
pocztowy

kraj

adres
zamieszkania

adres do
korespondencji

___________

miejscowość

ulica
kod
pocztowy

kraj

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

miejscowość

1

ulica

Nazwisko
i Imię

PESEL

telefon

___________

e-mail
kod
pocztowy

kraj

adres
zamieszkania

miejscowość
nr
bud.

ulica

Nazwisko
i Imię

PESEL

telefon

nr
lok.

___________

e-mail
kod
pocztowy

kraj

adres
zamieszkania

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 udzielenie dotacji)
Nazwisko
i Imię

dane jak
wyżej

telefon

___________

e-mail
kod
pocztowy

kraj

adres
zamieszkania

adres do
korespondencji

PESEL

miejscowość

ulica
kod
pocztowy

kraj

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

miejscowość

1

ulica

III. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja
numer
rachunku

__-____-____-____-____-____-____

właściciel
rachunku

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

nr
bud.

ulica:

WR1K/

_ _ _ _ _ _ _ _ /_

własność

współwłasność

najem

rodzaj
lokal mieszkalny
nieruchomości
w budynku wielorodzinnym
:::
umowa o remont
inny (jaki?)

nr
lok.
dom jednorodzinny

Oświadczam, że w nieruchomości Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. Wniosek w sprawie terminu realizacji
Wnoszę o wydłużenie
terminu realizacji o:

1

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

nie dłużej jednak niż do dnia 31 października w roku
rozliczenia.

Podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

Wnoszę o skrócenie terminu realizacji
do dnia 31 października br.

VI. Charakterystyka zadania
Planowane do likwidacji źródła ciepła oparte na paliwach stałych
piece kaflowe
szt.:

zabytkowe piece kaflowe planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu
kominowego i zamurowaniu paleniska szt.:

kotły c.o.
szt.:

piece wolnostojące
szt.:

kuchnie węglowe
szt.:

inne piece na paliwo stałe (podać rodzaj)
szt.:

Planowane ogrzewanie niskoemisyjne
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

ogrzewanie olejowe

ogrzewanie gazowe

pompa ciepła (proszę podać typ):

ogrzewanie elektryczne

inne (jakie?):

VII. Załączniki do wniosku
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - kopia
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydane przez Wydział Architektury i
Budownictwa UMW - (przy instalacji ogrzewania gazowego) - kopia
Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania (jeśli Wnioskodawca jest lub będzie po wykonaniu remontu najemcą lokalu) - kopia
Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów - oryginał
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - oryginał
Umowa przyłączeniowa lub wyciąg z umowy przyłączeniowej (przy podłączeniu do ciepła sieciowego) - kopia
Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków dot. pozostawienia pieca kaflowego wraz z dokumentacją zdjęciową

......................................................................................................................................................................................................... ....................................
Czy Wnioskodawca/Wnioskodawcy pobierają zasiłek stały z MOPS Wrocław

TAK

NIE

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: 71 799 67 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 podstawie Uchwały Nr XV/417/19 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r.
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.
data

podpis
Wersja na dzień 17.10.2020 r.

