Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 134/2018
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 10.12.2018roku

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I LOKALACH
MIESZKALNYCH W PROGRAMIE PN.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – II EDYCJA” REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM
GMINY SIERADZ PN. „GMINA SIERADZ BEZ SMOGU” Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
I.

DANE PODSTAWOWE
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA
PESEL/NIP
ADRES DO KORESPONDENCJI
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR BUDYNKU/LOKALU

KOD POCZTOWY

TELEFON

MAIL

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NAJEM, INNE (PODAĆ JAKIE?)

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH W/W PROGRAMU
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR BUDYNKU/LOKALU

KOD POCZTOWY

Składając wniosek w programie, planowanym do realizacji w latach 2018 – 2019 r., polegający na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe
i montażu nowego źródła ciepła. Równocześnie zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa
związanych z modernizacją ogrzewania w tym budynku/lokalu mieszkalnym*. Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu
i montażu nowego źródła ciepła.
II.
1.

Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach 2018-2019 r.

Opis likwidowanego źródła ciepła/likwidowanych źródeł ciepła:
a)

Rodzaj źródła ciepła **
kocioł starej generacji

b)

Moc zainstalowana (w kW)

c)

Rodzaj używanego paliwa:
węgiel kamienny

d)

węgiel brunatny

jednostka
……………………..……
(Mg/m3/MWh/l)
** 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)
2.

Roczne zużycie paliwa

……………………………………….

…………………………

Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła
a)

Rodzaj źródła ciepła
kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa/Ekoprojekt)

kocioł na gaz ziemny/płynny *

kocioł na olej opałowy

elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)

kocioł na biomasę (5 klasa/Ekoprojekt)

pompa ciepła z powietrznym/gruntowym wymiennikiem ciepła*

b)

Moc zainstalowana (w kW)

c)

Roczne zużycie paliwa

………………………………….
…………………………………..

jednostka
( Mg/m3/MWh/l )

…………………………

III. Planowany termin realizacji inwestycji (proszę podać co najmniej miesiąc i rok)
Rozpoczęcie

Zakończenie

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji
Kategoria kosztów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Netto

Brutto

Koszt całkowity
(zaokrąglić do pełnych złotych)

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT / mam możliwość odzyskania
poniesiony koszt podatku VAT.*
(w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto)

...........................................................................
(data i podpis)

V. Oświadczenia:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Oświadczam, iż realizacja przedsięwzięcia*:
− Wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ……………………………………… (podać datę uzyskania pozwolenia/złożenia
wniosku/planowaną datę złożenia wniosku);
− Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, roboty zgłoszono do właściwego organu: ……………………………………………………. (podać
nazwę organu oraz datę zgłoszenia/planowanego zgłoszenia);
− Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót do właściwego organu.
Oświadczam, iż nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, do miejskiej sieci
ciepłowniczej lub do sieci gazowej.
Oświadczam, iż przedsięwzięcie nie było/nie będzie finansowanie z innych źródeł niż Program Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w
Łodzi.
Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest prowadzona /jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Oświadczam, posiadam/nie posiadam* możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji zadania.
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję zasady udzielania dotacji.

...........................................................................
(data i podpis)
* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z 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 (dalej zwane
RODO), informuję, iż:
1.Administratorem danych jest Gmina Sieradz reprezentowana przez Wójta Gminy Sieradz z siedzibą w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 5, 98-200
Sieradz, NIP 8272162123, REGON: 730934520, tel: 43 827-55-50, e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ugsieradz.com.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6.1.b RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na wymianę
lokalnego źródła ciepła na podstawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji- edycja II współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
•dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
•operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.
5.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do 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.
7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO.
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych, w tym adresu korespondencyjnego skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania.

...........................................................................
(data i podpis)

