Załącznik do uchwały nr XXXII/390/17
Rady Miejskiej Orzesze z dnia
25 maja 2017 r.
Orzesze …. - ….- 20…. r.
Data wpływu

Wniosek do Burmistrza Miasta Orzesze
o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta
osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji
na terenie Gminy Orzesze

I. Informacje o wnioskodawcy

Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Adres wnioskodawcy

Miasto……………………………………………..Dzielnica……………………………………………
kod pocztowy ……………...…ulica………………………………………………nr domu …………

Dane kontaktowe

Tel. ………………………………………………………………………………………………………..
e- mail…………………………………………………………………………………………………….

Rachunek bankowy, na który należy przekazać dotację:

□ - osoba fizyczna; □ - przedsiębiorca, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą;
□ - osoba prawna; □ - wspólnota mieszkaniowa; □ - spółdzielnia mieszkaniowa;
□ - jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
□ - inne:
…………………………………………………………………………………………………………….
Forma prawna
wnioskodawcy

PESEL…...…………………………………………………………………………………………….…
REGON ………………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………………………………………………..
KRS……………………………………………………………………………………………………….

II. Informacje o inwestycji
1. wymiana starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła:

□ - niskoemisyjny kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod
względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,

Rodzaj inwestycji

□ - kocioł gazowy,
□ - kocioł elektryczny,
□ - kocioł olejowy,
□ - kocioł na biomasę,
2. zakupie i montażu:

□ -układu solarnego,
□ - pompy ciepła,
□ -paneli fotowoltaicznych,
□ -rekuperatora.
producent:………………….…………………………………………………………………………….

Nazwa zainstalowanego źródła
ciepła

typ/model………………………………………………………………………………………....………

numer fabryczny…………………………………………………………………………………………

moc zainstalowanego źródła ciepła……………………………….kW
Dzielnica………………………………………….…...ulica……..…………………………..…….……
Lokalizacja inwestycji
nr domu……...…….. nr działki……………/…………….

rok budowy………………………………………………………………………...………………………

data odbioru budynku do użytkowania…………………………………………………...…….………
Informacja o budynku, w którym
realizowana będzie inwestycja

powierzchnia użytkowa budynku…………………….………...… m2

powierzchnia w budynku zajmowana pod działalność gospodarczą …………………………....m 2

udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza………….%
Koszt całkowity inwestycji
( zakup + montaż )

………………………………………………………..…………………………………...zł netto / brutto

- Oświadczam, że budynek mieszkalny, w którym realizowana jest inwestycja jest ogrzewany i został oddany do użytkowania.
- Oświadczam, że kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym przewidziane do zabudowy w ramach
wniosku, spełniają wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
- Oświadczam, że wszystkie kotły opalane biomasą przewidziane do zabudowy w ramach wniosku, spełniają wymogi 5 klasy,
wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
- Oświadczam, że wszystkie kolektory słoneczne przewidziane do zabudowy w ramach wniosku posiadają zgodność z normą
PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806
lub europejski znak jakości „Solar Keymark”.
- Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku są prawidłowe i odpowiadają stanowi faktycznemu. Wyrażam zgodę na
sprawdzenie przez Urząd Miejski w Orzeszu podanych powyżej informacji.
- Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny (Dz. U. nr
88 poz. 553 ze zm.).
- Oświadczam, że przyjmuję za wiążące postanowienia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu miasta osobom
fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze
- Oświadczam, że w okresie ostatnich 10 lat nie uzyskałem z Urzędu Miejskiego w Orzeszu dotacji do inwestycji
wymienionych w § 3 regulaminu,
Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21,
e-mail: um@orzesze.pl.
2.W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod
numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie art.6 ust.1
pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie
obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania
dokumentacji.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku określonego w ustawie Prawo ochrony środowiska i jest
niezbędne do jego realizacji.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku):
□ - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela, współwłaściciela, użytkownika
wieczystego na montaż ekologicznego lub dodatkowego źródła ciepła,
□ -oświadczenie, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, lub oświadczenie o powierzchni zajmowanej przez
działalność gospodarczą,
□ - oryginały faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę na zakup lub montaż zadania inwestycyjnego, wraz
z wyraźnym określeniem wykonanego zadania (koszt zakupu urządzenia/koszt montażu urządzenia), o którym mowa w § 3
regulaminu,
□ - potwierdzenie dokonania zapłaty za zakup lub montaż,
□ - protokół likwidacji, wyzłomowania starego urządzenia grzewczego,
□ - ważny certyfikat energetyczno - emisyjny kotła wydany przez akredytowane laboratorium,
□ - dokumenty potwierdzające zgodności układu solarnego, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz rekuperatora z
odpowiednimi normami technicznymi,
□ - opinię kominiarską.

…..............…………....................................
podpis wnioskodawcy

