WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach zadania
pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”
A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

* dane wymagane
** dane wymagane, jeżeli dotyczy
*** dane niewymagane
I. Dane Wnioskodawcy *
Imię, nazwisko / nazwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL ** : ………………………………………………………

NIP ** : ………………………………………………………

Telefon lub email: ………………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziba
miejscowość: ………………………… kod pocztowy……………………
adres: …………………………………… nr domu/nr lokalu: ………/………
Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, jeżeli jest inny niż podano powyżej **)
miejscowość: ………………………… kod pocztowy……………………
adres: …………………………………… nr domu/nr lokalu: ………/………
Sposób przekazania dotacji:
przelewem na konto Wnioskodawcy nr:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł prawny do nieruchomości:
własność/współwłasność.
inne/ jakie ** ………………………………………………
II. Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika Wnioskodawcy **
Imię i nazwisko osoby reprezentującej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon lub email *** :

………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko pełnomocnika1:………………………………………………………………………………………………
Telefon lub email *** :………………………………………………………………………………………………………………
1

W przypadku wskazania pełnomocnika, Wnioskodawca winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również
pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo ma upoważniać pełnomocnika do
występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie udzielenia dotacji celowej na wskazane we wniosku zadanie.

B. Dane planowanej Inwestycji
I. Lokalizacja Inwestycji zaplanowanej do wykonania *
Bełchatów, kod pocztowy: 97-400
ulica: ………………………………………… nr domu/nr lokalu : ………………
II. Charakterystyka Inwestycji planowanej do wykonania w latach 2018-2021 *
1. Opis likwidowanego źródła ciepła/likwidowanych źródeł ciepła:
Oświadczam, iż posiadam kocioł starej generacji o mocy zainstalowanej (w kW) ………
W przypadku likwidacji więcej niż jednego źródła ciepła (np. w budownictwie
wielorodzinnym) należy podać łączną wartość likwidowanych źródeł oraz ilość zużywanego
paliwa i jednostkową moc każdego z kotłów (ew. średnią)
III. Opis Inwestycji zaplanowanej do wykonania *
a)Rodzaj źródła ciepła:
sieć ciepłownicza

sieć gazowa (kocioł na gaz ziemny)

W przypadku braku możliwości podłączenia do ww. sieci:
kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa)

kocioł na biomasę

kocioł na gaz płynny

kocioł na olej opałowy

elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)

pompa ciepła

b)Moc zainstalowana (w kW)
………………………………….
c)Roczne zużycie paliwa ………………………………….. jednostka(Mg/m3/MWh/l)
d)Planowane zużycie ciepła z sieci (w GJ/rok) (dotyczy tylko przyłączy do PEC)
e)dominujące paliwo zasilające sieć PEC (dotyczy tylko przyłączy do PEC)

…………………
…………………
…………………

IV. Planowane koszty inwestycji *
Netto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koszt zakupu nowego źródła ciepła
Koszt demontażu
Koszt montażu
Koszt modernizacji instalacji
Inne (np. Dokumentacja projektowa,
inwentaryzacja, audyty itp.)
Koszt całkowity
(zaokrąglić do pełnych złotych)

V. Termin wykonania Inwestycji *
·planowana data rozpoczęcia realizacji Inwestycji - …………
·planowana data zakończenia realizacji Inwestycji - ……………

Brutto

C. Dokumenty, oświadczenia
I. Dokumenty1 wymagane przy składaniu niniejszego wniosku *:
1. dowód tożsamości,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego,
3. dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo wraz
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej **,
4. inne:
a) dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej * :
dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia,
dla ogrzewania gazowego – warunki przyłączenia

b) zgodę na podpisanie Umowy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do budynku/lokalu
mieszkalnego**;
c) oświadczenie z Wydziału Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Bełchatowa o zgodności
instalacji nowego źródła ciepła z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
II. OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że:
1. Oświadczam, iż Inwestycja nie była/nie będzie finansowanie z innych źródeł niż w ramach
Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta
Bełchatowa”.
2. Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowana Inwestycja nie jest
prowadzona /jest prowadzona* działalność gospodarcza.
3. Oświadczam, iż nie zalegam z podatkami oraz opłatami wobec Miasta Bełchatowa.
4. Posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości objętej projektem oraz zgodę wszystkich
współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania Inwestycji przed, w toku jej
realizacji oraz po jej zakończeniu.
6. Wszelkie działania w zakresie modernizacji systemu grzewczego są podejmowane na
odpowiedzialność i ryzyko Wnioskodawcy i są zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we Wniosku
o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach zadania
pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta
Bełchatowa”, w celu przyznania dofinansowania na zmianę źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych w ramach Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę
źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”.
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Wykaz kserokopii dokumentów, wymaganych przy składaniu niniejszego wniosku (oryginały dokumentów Wnioskodawca
zobowiązany jest dostarczyć lub okazać przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie na zmianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach
Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta
Bełchatowa”, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli. Oświadczam, że dane zawarte we
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

......................
Data

Podpis Wnioskodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej zwane
Rozporządzenie 2016/679 - informuję, że przetwarzając dane osobowe wnioskodawców w ramach
zadania pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul.
Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM
lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400
Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną
skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt. a)
Rozporządzenia 2016/679) w celu przyznania dofinansowania dotyczącego zmiany źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę
źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”. Dane osobowe w zakresie poczty elektronicznej e-mail i
nr telefonu wykorzystane będą tylko i wyłącznie w celu kontaktowania się w niniejszej procedurze.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania do wymiany
źródła ciepła w ramach realizowanego zadania.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 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.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
9. Posiada Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy, muszą
zawierać adnotację „nie dotyczy”. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne
z udzieleniem dotacji.

