Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 24 sierpnia 2018r.

WNIOSEK
o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania poprzez
wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne,
proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza:
tel.: 12 2770 167, 12 2770 168, 602 240 875
Informacje o wnioskującym i budynku
Imię

Nazwisko

Nr telefonu

Adres zamieszkania

E-mail
Adres inwestycji /
instalacji
(jeśli inny niż powyżej)
Miejscowość

Całkowita
powierzchnia
budynku (w m2)

Ulica
Nr budynku

Powierzchnia
ogrzewana
(w m2)

Rok budowy budynku

Kubatura (w m3)

Proszę wskazać rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródło ciepła)

□ Ogrzewanie
na paliwo stałe

□ Ogrzewanie olejowe

□ Ogrzewanie □ Brak ogrzewania
gazowe
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□ Ogrzewanie

□ Miejska sieć

□ Odnawialne

□ Inne (jakie?

elektryczne

ciepłownicza

Źródła Energii

………………………
……..)

Proszę wskazać rodzaj i ilość obecnie stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w
lokalu/budynku (średnie zużycie)
Węgiel (w tonach)

Biomasa (w m3)

Ekogroszek (w tonach)

Pellet (w m3)

Drewno (w m3)

Inne (jakie?
…..…..…..…..…..….)
Proszę wskazać źródło ciepłej wody użytkowej

□ Bojler/podgrzewacz □ Kocioł na paliwa □ Piecyk gazowy

□ Solary

stałe

elektryczny

Rok montażu źródła ciepłej wody użytkowej
……….……….……….……….

□ Inne (jakie?)
……….………………………………………….

Proszę wskazać planowane nowe źródło ogrzewania budynku

□ Gaz ziemny/płynny □ Kotłownia
(LPG)

niskotemperaturowa

□ Kotłownia węglowa
w tym groszek
(ekogroszek = ekonomiczny)

□ Kotłownia

□ Podłączenie do □ Ogrzewanie
m.s.c. w tym
geotermii

elektryczne

□Kotłownia na □ Kotłownia
biomasę w tym pellet

olejowa

kondensacyjna

Proszę wskazać preferowaną formę kontaktu dot. informacji o zakwalifikowaniu się do
otrzymania dotacji

□ Telefonicznie

□ Listownie

□ Poczta elektroniczna e-mail

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw kotły na paliwa stałe muszą
spełniać normy “ekoprojektu” (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE)
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Oświadczam, że:
Proszę wstawić X we właściwej kratce
1.

Wnioskodawca jest osobą starszą powyżej 60 roku życia.

TAK

NIE

2.
Wnioskodawca zamieszkuje w budynku/lokalu w którym będzie
realizowana inwestycja

TAK

NIE

3.
Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i jest
samotnym rodzicem lub opiekunem prawnym

TAK

NIE

4.
Rodzina ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci
do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu Wnioskodawcy.

TAK

NIE

5.
Wnioskodawca lub członek rodziny są osobami z orzeczoną
niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
Jeśli TAK do wniosku należy dołączyć: orzeczenie Wnioskodawcy lub
członka jego rodziny o stopniu niepełnosprawności ,o niepełnosprawności lub
orzeczenie ZUS/KRUS o niezdolności do pracy.

TAK

NIE

6.
Z uwagi na niepełnosprawność członka rodziny, Wnioskodawca lub
osoba dorosła pozostająca we wspólnym gospodarstwie nie podejmuje
zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny.
Jeśli TAK do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o rezygnacji i
niepodejmowaniu zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad członkiem
rodziny ale nie otrzymuje z tego tytułu świadczeń.

TAK

NIE

7.
Rodzina jest objęta wsparciem finansowym w ramach Programu 500+
na pierwsze dziecko.

TAK

NIE

8.
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku rodzina
korzystała ze świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na
terenie jej zamieszkania.

TAK

NIE

9.
Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i
wychowuje w rodzinie 3 lub więcej dzieci do 26 roku życia uczące się i
pozostające na jego utrzymaniu.

TAK

NIE

(rodzina wielopokoleniowa składa się z co najmniej trzech generacji osób mieszkających we
wspólnym domostwie)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z siedzibą przy Rynek 1,
32-050 Skawina jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko,
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adres, numer telefonu - w celach związanych z uzyskaniem dotacji do wymiany starego źródła na paliwa
stałe.

…………………..……………………………………………………
Miejscowość, data, podpis
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1.
Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
2.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie jest agajda@volvox.pl
3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dotacji do wymiany starego źródła ciepła na paliwa stałe
oraz sfinansowania jej ze źródeł zwętrznych.
4.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla otrzymania dotacji.
5.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6.
Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z
dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7.
Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w
każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9.
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).

Do niniejszego wniosku przekazuję poniższe załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………..
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Oświadczenia Wnioskodawcy
Imię i nazwisko.............................................................................................................
Adres
zamieszkania................................................................................................................
Adres
inwestycji......................................................................................................................
Jako Wnioskodawca w zakresie wymiany źródła ciepła oświadczam, że:
●

posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na ubieganie się
o dotację na wymianę ogrzewania;

●

posiadam wkład własny na realizację inwestycji;

●

powierzchnia całkowita budynku wskazana we wniosku jest tożsama
z wielkością zdeklarowaną do opłat związanych z podatkiem od nieruchomości;

●

nie zalegam z podatkami, opłatami i innymi należnościami wobec Gminy
Skawina;

●

zapoznałem/am się z treścią Uchwały nr XLV/601/18 Rady Miejskiej w
Skawinie z dnia 4 lipca 2018 roku określającej zasady udzielenia dotacji
celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z
niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 20152020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk oraz kotłów węglowych na
niskoemisyjne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina.

…………………..……………………………………………………
Miejscowość, data, podpis
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