Urząd Gminy Bodzechów
ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.,
WNIOSEK
o przyznanie przez Gminę Bodzechów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w
budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów, do których prawo
przysługuje osobom fizycznym
CZĘŚĆ I
1. Dane Wnioskodawcy (osoby której przysługuje prawo do nieruchomości)
imię i nazwisko , adres zameldowania , numer telefonu kontaktowego
………………………………………………………………………………………….

2. Adres Wnioskodawcy do korespondencji ( jeżeli jest inny niż określony w pkt.1)
……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………….……………………………………..…...
3. Seria i numer dowodu osobistego , PESEL Wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………..
4. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy i nazwa banku:
…………………………………………………………………………………………...
5. Dokładny adres nieruchomości, na której realizuje się inwestycję:
……………………………………………………………………………………..….…
……………………….……………………………………………………………...…...
6. Sposób przeznaczenia i użytkowania budynku (np. mieszkalny, gospodarczy, inny)
…………………………………………………………………………………………..
7. Przewidywana wysokość kosztów przedsięwzięcia tj. zakupu lub/i montażu ekologicznego
urządzenia grzewczego, : ………………………… zł.
…………………………………………………………………………………………
8. Przewidywany termin realizacji inwestycji:
…………………………………………….......................................................................
9. Tytuł prawny do nieruchomości - ……………………………(własność, użytkowanie
wieczyste, posiadanie samoistne, użytkowanie, inny)
10. Oświadczam iż dotychczasowe urządzenie grzewcze opalane węglem lub koksem/ kocioł,
piec, trzon kuchenny itp./ zostanie zlikwidowane/trwale odcięte/. (właściwe podkreślić)

11. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
12. Do wniosku załączam:
1) oświadczenia Nr 1 i Nr 2 zgodnie z wzorami,
Pouczenie: W przypadku współwłasności nieruchomości:
1) wniosek o przyznanie dotacji celowej podpisują wszyscy współwłaściciele:
2) współwłaściciele mogą pisemnie upoważnić jednego spośród siebie do reprezentowania
pozostałych w zakresie załatwiania wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji, w tym do
zawarcia i realizacji umowy o udzielenie dotacji celowej.

………………………………………………
………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy /wszyscy współwłaściciele/

Ostrowiec Św., data………………………..

Oświadczenia Wnioskodawcy ( Nr 1)
1. Niniejszym przyjmuję*/przyjmujemy* do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie
powoduje po mojej*/naszej* stronie roszczenia o przyznanie dotacji celowej. W przypadku jej
nieprzyznania nie przysługują mi*/nam* jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Bodzechów.

2. Oświadczam/y, że:
nie uzyskałem/*nie uzyskaliśmy* na realizację inwestycji jakiegokolwiek dofinansowania ze
środków publicznych,
uzyskałem/* uzyskaliśmy* na realizację inwestycji dofinansowanie ze środków
………………………….…………………. w kwocie ……………………………………….
……………………………………………… ………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy /wszyscy współwłaściciele/ Ostrowiec Św., dnia

Oświadczenie Wnioskodawcy( Nr 2) *
Ja, niżej podpisany ........................................................................................................ wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rozpatrzeniem i realizacją wniosku o
przyznanie dotacji celowej przez Gminę Bodzechów na dofinansowanie kosztów inwestycji z
zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynku
położonym w ………………………………………………
………………..……………
Data /podpis/

*W przypadku współwłasności oświadczenie składa odrębnie każda z osób podpisujących
wniosek o przyznanie dotacji celowej.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UG Bodzechów uzyska dane osobowe

Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy
o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Bodzechów z/s ul.
Reja 10, w Ostrowcu Świętokrzyskim (kod pocztowy: 27-400)
2.

Inspektorem Pana/Pani danych osobowych u Administratora jest DPO Anna Głowacka, email: ido@ugb.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie na Pani/Pana
niosek działań mających na celu realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na wymianie urządzenia grzewczego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Bodzechów z dnia 20 marca 2017 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie
dotacji celowej przez Gminę Bodzechów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego na podstawie
Zarządzenia Wójta Gminy Bodzechów z dnia 20 marca 2017 r.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu . W przypadku niepodania
danych wniosek o przyznanie dotacji nie będzie rozpatrzony .
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczam iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych

……………………………………………………………
czytelny podpis i data

Wniosek - Część II
1) kwalifikacja wniosku /wypełnia Komisja/

1. Adres nieruchomości ……………………………………………………………….
2. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. Rodzaj obiektu budowlanego……………………………………………………….
5. Rodzaj i moc urządzenia grzewczego ……………………………………………..
……………………………………………………………………
Opinia Komisji:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Podpisy członków Komisji:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................

2) protokół z oględzin
W dniu ……………………………………..……… Komisja przeprowadziła oględziny, kontrolę w
zakresie likwidacji* lub trwałego odcięcia* urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej
instalacji ogrzewczej bądź likwidacji* lub trwałego odcięcia* pieca lub trzonu kuchennego od
przewodów kominowych w budynku położonym na nieruchomości zlokalizowanej w
……………………….………………….
Ustalenia Komisji:
………………………………………........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................
Komisja wnioskuje o wypłacenie Beneficjentowi dotacji w kwocie* /Komisja wnosi o
odstąpienie przez Gminę Bodzechów od zawarcia umowy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
Podpisy członków Komisji:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
3) decyzja Wójta Gminy Bodzechów o przyznaniu wypłaty kwoty dotacji lub odstąpieniu od
umowy
Decyzja Wójta
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

………….……………………………… data, podpis i pieczęć Wójta

*niepotrzebne skreślić.

