Załącznik do regulaminu udzielenia dotacji
celowej z budżetu gminy na likwidację
niskiej emisji w Gminie Czernica na rok
2020, poprzez wymianę dotychczasowych
nieekologicznych źródeł ciepła na
ekologiczne urządzenia grzewcze

Czernica, dnia……….…………
Urząd Gminy w Czernicy
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Czernica na wymianę dotychczasowych
nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze
I. Dane wnioskodawcy
Składający wniosek:
osoba fizyczna
osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym;
Nazwisko, imię/Pełna nazwa ………….…………………………………………………..…………….
………………….…………………………………………………….……………………………….….
Pesel ……….……….………… REGON ……………………..… NIP ………………..…….....……
Adres zamieszkania:
Miejscowość …………………………………………….. kod pocztowy ………….…………..……..
ulica ………………………………………………………… nr domu ....................................................
telefon kontaktowy ……………………………………………….………………..…………………….
II. Lokalizacja zrealizowanego zadania polegającego na wymianie dotychczasowych
nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze
Miejscowość …………………………………………........ nr działki …………..……….……………
ulica ……………............................…………… nr domu/nr lokalu …………………………...………
Księga wieczysta numer …………………………………..
III. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
a) własność
b) współwłasność
c) najemca
IV. Charakterystyka zadania planowanego do realizacji
1. Rodzaj ogrzewania po wymianie: ………………………………………………..….......................…
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..….……………….
2. Opis zlikwidowanego urządzenia: …………………………………………………….……………....
……………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………..…………………..…………
3. Powierzchnia mieszkania/budynku mieszkalnego wynosi: …………………………………… m2.

4. Data zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego:… ………………..…..………………………
5. Data zakończenia zadania polegającego na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na
ekologiczne urządzenia grzewcze: ……………..……………………….………………………………
V. Sposób przekazania dotacji
Przelewem na konto bankowe nr ……………………………………………….………………………,
którego właścicielem jest (imię i nazwisko) …………………………………………………………….
VI. Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/mieszkaniem (aktualny odpis
z księgi wieczystej; wypis z rejestru gruntów; umowa najmu- dokument wydany nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku).
2. Zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (w przypadku najemców).
3. Zgoda współwłaścicieli na złożenie wniosku i pobrania dotacji przez wnioskodawcę (gdy
nieruchomość, której dotyczy wniosek jest współwłasnością).
4. Kserokopia imiennego rachunku lub faktury vat wystawiony dla wnioskodawcy za zakup
ekologicznego urządzenia grzewczego.
5. Opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych, wykonana po zamontowaniu
ekologicznego kotła (nie dotyczy pomp ciepła i elektrycznych kotłów grzewczych).
6. Opinia kominiarska potwierdzająca stałe odcięcie przewodu kominowego w przypadku
pozostawienia kominka spełniającego funkcję ozdobną.
7. Umowa dostarczania paliwa gazowego do zasilania kotła (przy kotłach gazowych).
8. Potwierdzenie przekazania do eksploatacji poprawnie działającego kotła przez uprawnioną osobę:
a) protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (przy kotłach gazowych),
b) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (przy kotłach na
lekki olej opałowy i elektrycznych kotłach grzewczych),
c) kserokopia karty gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora
(pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (w przypadku pomp ciepła).
9. Karta przekazania odpadu w postaci starego źródła ogrzewania do likwidacji wystawiona przez
uprawniony podmiot.
10. Zdjęcia wykonane z tej samej perspektywy z przed demontażu nieekologicznego kotła oraz po
wykonaniu montażu nowego źródła ogrzewania.
VII. Oświadczenia (zaznaczyć właściwe)
Oświadczam, że nigdy nie korzystałem(am) z dotacji celowej z budżetu Gminy Czernica na
wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia
grzewcze dla wnioskowanej nieruchomości..
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Uchwałą nr ………………. Rady Gminy Czernica
z dnia…………………. 2020 roku określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości przez pracowników Urzędu
Gminy Czernica po zakończeniu zadania, w celu stwierdzenia wykonania zmiany systemu
ogrzewania na ekologiczny oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz na dokonanie
kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji przez okres 5 lat od dnia otrzymania dotacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1)
Oświadczam, że w budynku, w którym nastąpiła instalacja ekologicznego źródła ciepła
zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe paleniska opalane paliwem stałym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

VIII. Informacja
1.
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Czernica z siedzibą w Czernicy przy
ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail:
czernica@czernica.pl, tel. (71) 726 57 00.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem poczty e-mail iod@czernica.pl, tel. 603402385.
3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 2016/679, w celu wykonywania umowy dotacyjnej.
4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla
wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie krócej niż przez 5 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych- narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
7.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania
danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.
8.
Informujemy, iż odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy IT
świadczące usługi dla Administratora Danych, które są niezbędne do realizacji umowy.

Data ………………………………. ………………………………………..…
czytelny podpis Wnioskodawcy

