Tarnowskie Góry, ….……………….

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej do wymiany źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię .................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ..........................................................................................................................................................
Nr telefonu ........................................................................ (nieobowiązkowo)
Adres budynku, w którym planowana jest termomodernizacja:
...........................................................................................................................................................................................
Nr działki ....................................................... nr księgi wieczystej …...............................................................................
Rok oddania budynku do użytkowania .........................................................
Sposób ogrzewania budynku:
Źródło ciepła:

producent ..................................................... model .........................................................
rok produkcji ............................................... paliwo .........................................................

Lp.

Rodzaj nowego źródła ciepła:

1

Zabudowa kotła węglowego

2

Zabudowa kotła gazowego

3

Zabudowa kotła na biomasę

4

Zabudowa pompy ciepła

5

Zabudowa węzła cieplnego

Wybór

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK / NIE *
Ponadto oświadczam, że:
1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest użytkowany zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.
2. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.)
do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła.
3. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXIX/320/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i akceptuję warunki w nim zawarte.
4. Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.
5. Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis, o której mowa w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 708), w związku z czym składam / nie składam* formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis.
* niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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 z 04.05.2016, str. 1
z późn. zm.), informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,
kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy
ulicy Rynek 4,
kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dofinasowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta
Tarnowskie Góry oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e oraz
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.
Numer telefonu na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Operator tj. firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą
w Świerklańcu przy ul. Błękitnej 12, inspektor nadzoru, wybrany wykonawca robót objętych dotacją oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku udzielenia pomocy de minimis Państwa
dane mogą zostać przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym
przesłano informację o odrzuceniu wniosku lub przez okres 10 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym
nastąpiło zakończenie obowiązywania umowy.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej
przetwarzania Państwa danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego
na wstępie.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem rozpatrzenia wniosku a następnie
jest warunkiem podpisania umowy. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne zależne wyłącznie od Państwa zgody,
ale usprawni nam kontakt z Państwem.
10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany,
w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Wymagane załączniki:
- Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej lub wydruk z systemu Elektronicznych Ksiąg
Wieczystych dostępny na stronie https://ekw.ms.gov.pl,
- Wypis z kartoteki budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku,
- Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych
współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie kopię
pełnomocnictwa; spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub
akt poświadczenia dziedziczenia,
- Załączniki, o których mowa w § 7 Regulaminu – jeżeli dotacja stanowić będzie pomoc de minimis.
Pouczenie:
1.

2.

Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu dotacja może zostać udzielona do budynku, w którym zainstalowane jest tylko
jedno źródło ciepła. W przypadku, gdy w budynku wydzielone są dwa lokale mieszkalne, zasada ta odnosi się
do każdego z lokali mieszkalnych, jeżeli posiadają odrębne systemy ogrzewania.
Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

………………………………….
(czytelny podpis)

