Załącznik nr 1
do Regulaminu, udzielania dotacji celowej na wymianę starych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
Gminie Miasto Zakopane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz
poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji-paliwa stałe-SPR, w ramach – w zakresie
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne oraz sposobu
jej rozliczenia i sposobu kontroli realizacji zadania.

Zakopane, dnia...............................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….
Nr PESEL: …………………………………………………………………………………….
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………..
Email:………………………………………………………………………………………….
2. Oznaczenie nieruchomości na której znajduje się budynek, w którym planuje się
wymianę źródła ciepła:
Adres inwestycji: ………………………………………………………………………………
Nr działki, obręb: ………………………………………………………………………………
Nr księgi wieczystej: ……………………………………………………………………………
Tytuł prawny do nieruchomości:
• własność
• współwłasność - (konieczne jest dołączenie załącznika(ów) nr 2, będącego(ych)
potwierdzeniem zgody współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów w
nieruchomości na inwestycję)
3. Termin realizacji inwestycji
Planowany przez Wnioskodawcę termin rozliczenia inwestycji: …………………………….
(dzień / miesiąc / rok)

4. Dane dotyczące wymiany:
OPIS (moc, typ)
Likwidowane źródło ciepła:
• kocioł węglowy, sztuk ……
• piec kaflowy, sztuk ……
• piec kuchenny, sztuk …..
• inne, jakie …………………
Planowane źródła ciepła (spełniające wymagania
ekoprojektu):
• geotermalne
• gazowe
• pompa ciepła
• kocioł na biomasę - na pelet
• kocioł zgazowujący na biomasę – na drewno kawałkowe
• kocioł na ekogroszek
Dotychczasowe roczne zużycie paliwa w tonach (węgiel,
koks) lub m3 (drewno)
5. Oświadczenie wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą
(należy zaznaczyć):

• jestem płatnikiem podatku VAT
• nie jestem płatnikiem podatku VAT
NIP *:……………………………..
Powierzchnia całkowita nieruchomości …………m2
Powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie działalności gospodarczej …………. m2 .
6. Oświadczenie wnioskodawcy posiadającego nieruchomość lokalową: (wypełniają
wnioskodawcy posiadający mieszkanie wydzielone odrębną księgą wieczystą)
Nazwa /adres wspólnoty mieszkaniowej…………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
(należy zaznaczyć):

• nowe indywidualne źródło ciepła dla mieszkania
• nowe wspólne źródło ciepła ( ilość obsługiwanych mieszkań……… szt.)

* NIP podają przedsiębiorcy

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji na wymianę
starego źródeł ciepła w Gminie Miasto Zakopane w ramach Projektów finansowanych z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”
przyjętym Uchwałą nr IV/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz że, akceptuję
postanowienia zawarte w ww. Regulaminie.

2. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła na paliwa stałe
oraz w przypadku przyznania dotacji zobowiązuję się do jego trwałej likwidacji oraz
wymiany i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako
podstawowego źródła ciepła w nieruchomości objętej inwestycją w lokalizacji wskazanej
punkcie 2.

3.

Oświadczam, że nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa.

4.

Oświadczam, że nieruchomość służy zaspokajaniu moich/naszych potrzeb
mieszkaniowych.

5.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie przed
rozpoczęciem termomodernizacji (jeśli jest wymagana w ocenie energetycznej).

6. Oświadczam , że do chwili złożenia niniejszego wniosku, nie korzystałem(am) z dotacji
na zmianę systemu ogrzewania w nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego
wniosku oraz nie zamierzam korzystać z innego źródła dofinansowania niż wnioskowane
do czasu zakończenia trwałości projektu.

7. Oświadczam, że zamontowane nowe źródło ciepła w nieruchomości będzie użytkowane
trwale jako podstawowe źródło ciepła w okresie trwałości projektu tj. przez co najmniej 5
lat od daty płatności końcowej dokonanej przez IZ RPO WM na rzecz gminy.

8. Przystępując do projektu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli nieruchomości, w
której wykonywane będą inwestycje objęte projektem, przed modernizacją, po jej
zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu, przez pracowników Urzędu Miasta
Zakopane wchodzących w skład powołanej przez Burmistrza Miasta Zakopane na ten cel
komisji lub upoważnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
9. Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.

….........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,
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, w celach koniecznych do ubiegania się o dotację w programie wymian starych
źródeł ciepła w Gminie Miasto Zakopane w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zgoda jest
dobrowolna i jest konieczna do zawarcia umowy na udzielenie dotacji. Prawa wnioskodawcy i
obowiązki administratora danych wskazano w Informacji dotyczącej przetwarzania danych
osobowych znajdującej się w niniejszym Regulaminie.

….........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy lub inwestora jest Gmina Miasta
Zakopane – Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500
Zakopane.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy poprzez
adres e-mailowy: iod@zakopane.eu, telefon: 18 20 20 491.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wnioskodawcy /
inwestora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
wnioskodawcy / inwestora stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez czas trwania trwałości projektu oraz przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawcy / inwestora
przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z wnioskodawcy / inwestora szczególną sytuacją, w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. Wnioskodawca / inwestor Ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy /
inwestora naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania
danych osobowych są wymogi ustawowe lub wymogi niniejszego Regulaminu.
9. Dane wnioskodawcy / inwestora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

