WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych
na terenie Gminy Hażlach

Sprawozdanie merytoryczne:
1. Dane Beneficjenta:
…………………………………………………………………………………………………...
(Imię i Nazwisko)

........................................................

…………………

(ulica)

(nr domu)

…………………

……………………………………

(kod pocztowy)

(miejscowość)

2. Data i numer zawartej umowy o dotację:
…………………………………………………………………………………………………...
3. Numer konta bankowego, na który ma być przelana dotacja oraz dane jego właściciela:
…………………………………………………………………………………………………...
4. Adres nieruchomości, na której zostało wymienione źródło ciepła:
………………………………………

………………………………………

(miejscowość)

(nr ewidencyjny działki)

5. Opis zrealizowanej inwestycji:
- typ kotła ....................................................................,
- moc kotła ......................................................kW,
- rodzaj opału ........................................................
6. Termin zakończenia prac: ……………………………………………………………………
7. Wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację prac:
…………………………………
(słownie:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….)

8. Oświadczenie
Oświadczam, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie
z wymaganiami przepisów odrębnych i jako dotowany podmiot uzyskałem wszelkie
wymagane zezwolenia i dokonałem wymaganych uzgodnień z właściwymi organami
i jednostkami organizacyjnymi.
…………………………
podpis

9. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe
Lp.

Nr dokumentu

Data wystawienia

Nazwa towaru/usługi

Koszt

(nr faktury,
rachunku)

SUMA

10. Załączniki do wniosku:
L.p. Rodzaj
Ilość szt.
1.
Kserokopia faktur/rachunków za zakupione i zainstalowane urządzenie
grzewcze
2.
Oświadczenie lub protokół odbioru i uruchomienia zainstalowanego
urządzenia grzewczego wystawiony przez wykonawcę prac (instalatora)
3.
Kserokopia zaświadczenia wydanego przez uprawnioną jednostkę
akredytacyjną, potwierdzającego spełnienie przez urządzenie grzewcze
(kocioł), co najmniej standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN- EN 303 – 5:2012
4.
Imienny dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do
likwidacji (ze złomowania), wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę
(nie dotyczy pieca kaflowego)

..........................................................
(data)

.......................................................
(podpis beneficjenta)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul Głowna 57, 43-419 Hażlach;
b) za pośrednictwem poczty e-mail: ug@hazlach.pl;
c) telefonicznie: 33 856 95 55.
Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Hażlach inspektorem ochrony danych
telefonicznie: 33 856 94 79 wewn. 51; adres e-mail: iod@hazlach.pl.
Cel i podstawy przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane osobowe.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji przez Wójta Gminy Hażlach zadań, a następnie przez okres
archiwizacji dokumentacji określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych’
f) prawo do przenoszenia danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO2 (na adres ul Stawki 2, 00 193 Warszawa)
Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone
na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja o wymogu podania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie ma charakter
dobrowolny.
Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegają profilowaniu.

____________
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (prezes UODO).
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