Załącznik Nr 1
do uchwały nr 0007.X.85.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji
służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana
z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja

1. Gmina Miejska Złotoryja, w związku z koniecznością likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe
przeznacza środki własne na dofinansowanie likwidacji nieekologicznych i niskosprawnych
kotłów, a następnie montaż kotła zasilanego gazem lub lekkim olejem opałowym, lub kotła
na paliwo stałe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) lub ecodesign, lub pieca zasilanego prądem
elektrycznym.
2. Data kwalifikowalności wydatków, tj. data, od której mogą być ponoszone wydatki dotyczące
wymiany pieca przypada na dzień podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej
wnioskodawcy. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z miastem
Złotoryja nie będą refundowane.
3. Finansowanie odbywa się na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków
(wydatków poniesionych po podpisaniu przez mieszkańca indywidualnej umowy o
dofinansowanie z Gminą Miejską Złotoryja).
4. Uprawnionym do wnioskowania są osoby fizyczne w zakresie modernizacji systemu
grzewczego wyłącznie w lokalach mieszkalnych bez względu na ich status właścicielski.
5. Na jeden lokal mieszkalny można złożyć wyłącznie jeden wniosek.
6. Warunkiem rozpoczęcia starania się o dotację jest złożenie wniosku (załącznik nr 1 do
Regulaminu), poprawnie wypełnionego, z wymaganymi załącznikami w terminie naboru.
7. Czas naboru wniosków (przyjmowania wniosków od mieszkańców) ustala się na 10 dni.
8. Nabór ogłasza Burmistrz Miasta Złotoryja.
9. Dotacja będzie stanowić refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, w wysokości do
50 % tych kosztów, jednak nie więcej niż: 3 500,00 zł.
10. Dotacja udzielana jest na podstawie następujących kryteriów.

Kryterium – nazwa/opis

1) Wiek wnioskodawcy
a) Do 55 roku życia (0 pkt)
b) 55 – 70 rok życia (1 pkt)
c) Powyżej 70 roku życia (2 pkt)
2) Niepełnosprawność
a) I i II grupa inwalidzka (2 pkt)
b) III grupa inwalidzka (1 pkt)
c) Brak grupy inwalidzkiej (0 pkt)

Przyznane punkty

3) Całkowity brak ogrzewania
- oznacza, iż lokal nie jest w żaden sposób
ogrzewany (trwale niesprawny kocioł, zakaz
używania przewodu kominowego, brak kotła, brak
przewodu) – 2 pkt
- jeśli jest ogrzewanie – 0 pkt
4) Liczba osób do 18 roku życia zamieszkała w
lokalu faktycznie,
- 0 osób – 0 pkt
- 1 osoba – 1 pkt
- 2 osoby i więcej – 2 pkt
5) Rodzaj budynku
- wielorodzinny – stara zabudowa – 2pkt
- wielorodzinny – zabudowa typu wielka płyta –
1pkt
- wielorodzinny – zabudowa po 1990 r - 0pkt

Klasyfikacja niepełnosprawności

Dawny
system
orzecznictwa

orzeczenie
komisji
lekarskiej ds.
inwalidztwa
i zatrudnienia

OBECNY SYSTEM ORZECZNICTWA

(od dnia 1 września 1997 r.)

orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS

orzeczenie powiatowego
zespołu do spraw
orzekania o
niepełnosprawności

orzeczenie rentowe dla
rolników KRUS

I grupa
inwalidzka

całkowita niezdolność do
pracy oraz samodzielnej
egzystencji

znaczny stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy w
gospodarstwie rolnym,
połączona z prawem do
zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa
inwalidzka

całkowita niezdolność do
pracy

umiarkowany stopień
niepełnosprawności

brak odpowiednika

III grupa

częściowa niezdolność do
pracy lub celowość

lekki stopień

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy w

inwalidzka

przekwalifikowania
zawodowego

niepełnosprawności

gospodarstwie rolnym
bez prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego

11. Dotacja udzielana jest wnioskodawcom wg listy rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskane
punkty.
12. Dotacje będą udzielone wnioskodawcom do wysokości kwoty określonej w budżecie Gminy
Złotoryja.
13. Wnioskodawca musi zakończyć projekt wymiany pieca i przedłożyć wszystkie, zapłacone
dowody księgowe (faktury, rachunki) do 15 grudnia 2019 r.

14. Dofinansowaniem objęta będzie likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym i zamiana na jeden z wymienionych:
a) kotły gazowe
b) kotły na lekki olej opałowy
c) kotły zasilane prądem elektrycznym
d) kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) lub ECODISGN.

15. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich
dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami
stałymi (węglem brunatnym, kamiennym, antracytowym, koksem, torfem, drewnem,
peletem, brykietem).
16. Do dofinansowania kwalifikują się koszty udokumentowane fakturami, rachunkami lub
równoważnymi dokumentami księgowymi, bezpośrednio powiązane z celami
przedsięwzięcia, w szczególności:
a) przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania,
b) demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (wyłącznie w przypadku
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
c) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
d) zbiornika na ciepłą wodę użytkową,
e) zakupu i montażu wkładów kominowych,
f) przyłączy gazowych i energetycznych, jeżeli stanowią część przedsięwzięcia,
g) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji wpisującej się w przedsięwzięcie: gazowej
(za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji
starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł
w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
h) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za
licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła.
i) przeglądu i opinii kominiarskiej,

j)

podatku od towarów i usług VAT, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego
odliczenia;

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m. in. takich elementów jak:
a) kosztów nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,
b) zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
c) kosztów robót wykonanych siłami własnymi,
17. Po ogłoszeniu listy wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie, wnioskodawcy zostaną
zaproszeni do podpisania umowy.
18. Wnioskodawca po zakończeniu prac przedłoży opłacone przez siebie faktury, rachunki inne
dowody księgowe dokumentujące wymianę pieca – wraz z kopią protokołu z wykonanej próby
szczelności zainstalowanego kotła wraz z kopią certyfikatu CE wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji
celowej, która stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
19. Ostateczne dokumenty do rozliczenia muszą być przedłożone w nieprzekraczalnym terminie do
15.12.2019 r.
20. Po wpłynięciu wniosku o wypłatę dotacji, a przed dokonaniem płatności upoważniony przez
Burmistrza przedstawiciel Gminy dokona wizji lokalnej, której celem będzie potwierdzenie wykonania
prawidłowej, kompletnej instalacji. Przedstawiciel sporządzi w tym celu protokół odbioru, który
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu – protokół odbioru montażu źródła ciepła.
21. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dotacji w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 252
ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019., poz 869).

Załącznik nr 1 – wzór wniosku
Załącznik nr 2 – wniosek o wypłatę dotacji celowej
Załącznik Nr 3 - protokół odbioru montażu źródła ciepła

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Złotoryja, dnia……………………….....…………….
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Wniosek o udzielenie dotacji celowej
Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego związana
z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja

I. DANE WNIOSKODAWCY


Nazwisko, imię (właściciela/współwłaścicieli/najemcy nieruchomości)

………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………….
Seria dowodu osobistego…………………….......................................................................................


Telefon/e-mail …………………………………………………………………………….………



Adres zamieszkania:



Miejscowość......................................................kod pocztowy ......................................



ulica........................................................................Nr domu/Nr lokalu ...........................

Adres do korespondencji:



Miejscowość...................................................kod pocztowy ..........................................
ulica.......................................................................Nr domu/Nr lokalu ...........................

Sposób przekazania dotacji:
a. przelewem na rachunek Wnioskodawcy nr:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność/współwłasność
□ najem
inne (jakie?)……………………………………………………………………..................................

nr Księgi Wieczystej: …………………………………………………………
II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY – jeżeli dotyczy


Nazwisko, imię ……………………………………………………………..................................



PESEL…………………………………………...…………..…………..……………………….



Telefon/e-mail ……………………………………………………………………………..…… .



Adres zamieszkania:

a) Miejscowość....................................................kod pocztowy ..........................................
b) ulica........................................................................Nr domu/Nr lokalu ...........................
Adres do korespondencji:


Miejscowość...................................................kod pocztowy .........................................



ulica.......................................................................Nr domu/Nr lokalu ...........................

(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł – płatne na rachunek Gminy Miejskiej Złotoryja)

III. LOKALIZACJA ZADANIA :


Miejscowość: ZŁOTORYJA, Kod pocztowy: 59-500


ulica:............................................................................., nr lokalu ........... /...........

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

faktyczna lub planowana data rozpoczęcia zadania:...................................
(data uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej)
- planowana data zakończenia zadania:.................................

V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:


Szacowane koszty realizacji zadania: …….......................... zł (brutto).

 Rodzaj nowego ogrzewania (proszę zaznaczyć):
[_] kocioł gazowy
[_] kocioł na lekki olej opałowy

[_] piec/e zasilane prądem elektrycznym, ilość ……… sztuk
[_] kocioł na paliwo stałe 5 klasy1) (wg PN-EN 303-5:2012) lub ecodesign

Moc nowego źródła ciepła :…………………kW


Powierzchnia ogrzewanego lokalu/domu …………………m2,



Źródła ciepła do likwidacji (proszę zaznaczyć):

[_] kuchnie węglowe – sztuk …………………
[_] piece etażowe – sztuk ……………………
[_] piece kaflowe – sztuk ………………


Ilość paliwa stałego zużyta w sezonie grzewczym (średnia) ………………… ton.



Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1) Kotły c.o. spełniające wymagania 5 klasy emisji opisuje europejska norma kotłowa EN 303-5, ostatnio
zaktualizowana w 2012 roku. Wg aktualnej normy klasa kotła musi być określona nie tylko pod względem emisji
spalin, ale i pod względem sprawności urządzenia. Kotły z 5 klasą cechują się sprawnością powyżej 88%.
Wartość graniczna CO dla klasy 5 wynosi 700 mg/m3 dla załadunku ręcznego i 500 mg/m3 dla podajnika
automatycznego. Wartość OGC dla klasy 5 wynosi odpowiednio 30 i 20 mg/m3. Natomiast wartość pyłu dla
paliw kopalnych odpowiednio 60 i 40 mg/m3.
Paliwo stałe - węgiel brunatny, kamienny, antracytowy, koks, torf, drewno, pelet, brykiet.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
Załączniki ogólne:





Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania
nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem
współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na
realizację zadania.
W przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli
prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego:
kserokopię umowy najmu oraz zgoda właściciela
nieruchomości.



Dokument uprawniający do występowania w imieniu
Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia
opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kserokopia
dowodu
osobistego
potwierdzającego
tożsamość
osoby/osób udzielającej/udzielających – jeżeli dotyczy.

W przypadku zamiany na kocioł gazowy:
Do wniosku należy dołączyć:
 opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami) do weryfikacji
możliwości montażu nowego kotła;
opinia powinna obejmować zapis o zgodności z przepisami prawa, normami i
wytycznymi technicznymi dotyczącymi instalacji gazowej, m.in. kubatury i wysokości
pomieszczenia, gdzie będzie umieszczony kocioł i podejścia do komina
lub
 opinię kominiarską wskazującą sposób podłączenia kotła.
Wyżej wymienione dokumenty można dołączyć na etapie składania wniosku jednakże są wymagane
od wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania o uznaniu wniosku
za spełniający wymagania naboru przez Gminę Miejską Złotoryja.

W przypadku zamiany na kocioł na lekki olej opałowy:
Do wniosku należy dołączyć opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi
uprawnieniami) do weryfikacji możliwości montażu nowego kotła i zbiornika na olej;
opinia powinna obejmować zapis o zgodności z przepisami prawa m.in. dotyczącymi
kubatury i wysokości pomieszczenia kotłowni, podejścia do komina, stanu technicznego
pomieszczenia, ognioodporności przegród i przejść lub wskazywać wytyczne niezbędne do
realizacji zadania zgodnie z prawem, normami i wytycznymi technicznymi.
Wyżej wymienione dokumenty można dołączyć na etapie składania wniosku jednakże są wymagane
od wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania o uznaniu wniosku
za spełniający wymagania naboru przez Gminę Miejską Złotoryja.

W przypadku zamiany na kocioł elektryczny:
Do wniosku należy dołączyć opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi
uprawnieniami) do weryfikacji możliwości montażu nowego kotła.
Wyżej wymienione dokumenty można dołączyć na etapie składania wniosku jednakże są wymagane
od wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania o uznaniu wniosku
za spełniający wymagania naboru przez Gminę Miejską Złotoryja.

W przypadku zamiany na kocioł V kategorii lub ecodisgn:
Do wniosku należy dołączyć opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi
uprawnieniami) do weryfikacji możliwości montażu nowego kotła;
opinia powinna obejmować zapis o zgodności z przepisami prawa m.in. dotyczącymi
kubatury i wysokości pomieszczenia kotłowni, podejścia do komina, stanu technicznego
pomieszczenia, ognioodporności przegród i przejść lub wskazywać wytyczne niezbędne do
realizacji zadania zgodnie z prawem, normami i wytycznymi technicznymi.
Wyżej wymienione dokumenty można dołączyć na etapie składania wniosku jednakże są wymagane
od wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania o uznaniu wniosku
za spełniający wymagania naboru przez Gminę Miejską Złotoryja.

VII. UDOKUMENTOWANIE KRYTERIÓW WYBORU WNIOSKU
Wnioskodawca uzyska następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria:

4) Kryterium - wiek wnioskodawcy
d) Do 55 roku życia (0 pkt)
e) 55 – 70 rok życia (1 pkt)
f) Powyżej 70 roku życia (2 pkt)

5) Kryterium niepełnosprawności wnioskodawcy lub osoby zamieszkałej w lokalu, którego
dotyczy wniosek
a) Osoba w I lub II grupie inwalidzkiej 2pkt …………………………………………………………….
b) Osoba w III grupie 1 pkt ……………………………………………………………………………………….
c) Brak niepełnosprawności w gospodarstwie domowych 0 pkt ………………………………
Wybrać wg tabeli, Gmina Miejska Złotoryja może poprosić o przedłożenie kopii stosownego
orzeczenia

Dawny
system
orzecznictwa

OBECNY SYSTEM ORZECZNICTWA

(od dnia 1 września 1997 r.)

orzeczenie
komisji
lekarskiej ds.
inwalidztwa
i zatrudnienia

orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS

orzeczenie powiatowego
zespołu do spraw
orzekania o
niepełnosprawności

orzeczenie rentowe dla
rolników KRUS

I grupa
inwalidzka

całkowita niezdolność do
pracy oraz samodzielnej
egzystencji

znaczny stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy w
gospodarstwie rolnym,
połączona z prawem do
zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa
inwalidzka

całkowita niezdolność do
pracy

umiarkowany stopień
niepełnosprawności

brak odpowiednika

III grupa
inwalidzka

częściowa niezdolność do
pracy lub celowość
przekwalifikowania
zawodowego

lekki stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy w
gospodarstwie rolnym
bez prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego

6) Kryterium całkowitego braku ogrzewania (za całkowity brak ogrzewania 2 pkt)
a) Lokal nie posiada sprawnego systemu grzewczego
Podać przyczynę …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
W celu sprawnej oceny kryterium wnioskodawca może załączyć kopie dokumentów np.
opinia kominiarska o trwałym zamknięciu przewodu kominowego
7) Liczba osób do 18 roku życia faktycznie zamieszkała w lokalu, którego dotyczy wniosek oraz
8) Rodzaj zabudowy – wiek budynku – kryterium będzie dodatkowo zweryfikowane przez
pracownika UM
4) Liczba osób do 18 roku życia
faktycznie zamieszkała w lokalu,
- 0 osób – 0 pkt
- 1 osoba – 1 pkt

- 2 osoby i więcej – 2 pkt

5) Rodzaj budynku
- wielorodzinny – stara zabudowa – 2pkt
- wielorodzinny – zabudowa typu wielka
płyta – 1pkt
- wielorodzinny – zabudowa po 1990 r 0pkt

VII. OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli (wizji lokalnej) wykonania zadania po jego
zakończeniu.
2. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/nie otrzymałem dofinansowania z
innych źródeł w kwocie ……………………………………..
3. Niezwłocznie poinformuję pisemnie Gminę Miejską Złotoryja o zmianie stanu prawnego
nieruchomości, której dotyczy wniosek (np.: sprzedaż, najem, darowizna).
4. Oświadczam, iż rozumiem, że w przypadku przyznania dotacji jestem obowiązany /
obowiązana do przedłożenia zapłaconych faktur do refundacji w nieprzekraczalnym terminie
do 15.12.2019r.
5. Zapoznałem się z załączoną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych RODO.

.........................................
podpis Wnioskodawcy

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym (pok. nr 1) lub
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

Klauzula RODO
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotoryja, który
reprezentuje Gminę Miejską Złotoryja.
Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: Plac Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, tel. (76) 87 79 100, adres e-mail: um@zlotoryja.pl.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy
kontaktować się z IOD poprzez:
 adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.,
 pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych – Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt
Lwowskich 1, 59 – 500 Złotoryja.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wynikających z realizacji zapisów
uchwały Rady Miejskiej Złotoryja w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego związanego z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie
Miejskiej Złotoryja, w sprawie wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu
postępowania zgodnie z:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Gminie Miejskiej Złotoryja;
 art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Gminę Miejską Złotoryja a wynikających z przepisów szczególnych regulujących
działalność.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej
dane te mogą być przekazywane do
 podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
 podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja
pośrednictwa w czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z
czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub
na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów w zakresie, w
którym Gmina Miejska Złotoryja te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla
zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z okresem przewidzianym w
Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 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.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:



prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(art. 15 RODO);
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art.16 RODO);
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art.17 RODO);
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
11. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa, o których mowa w pkt 4 klauzuli informacyjnej. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
ubiegania się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na realizację
zadania.

Załącznik nr 2
WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ

Na podstawie umowy nr …………………….. z dnia ………………………………......
W związku ze zrealizowaniem zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na inne źródło ogrzewania w budynku mieszkalnym
znajdującym
się
pod
adresem
……………………………………………………………………………………………….
w Złotoryi, zwracam/y się z prośba o wypłatę dotacji.

Do niniejszego wniosku załączam:
a)

Oryginały faktur VAT i/lub rachunków,
potwierdzających poniesione wydatki.

wystawionych

na

Beneficjenta,

Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów,
Beneficjent załącza dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez wykonawcę i
Beneficjenta, zawierający kalkulacje poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów
jednostkowych);

b) Dokument potwierdzający zapłatę faktury i/lub rachunki chyba, że należność została
uregulowana gotówką – dokument musi zawierać adnotację „zapłacono gotówką”
c) oświadczenie Beneficjenta lub opinia kominiarska o liczbie trwale odłączonych piecy
węglowych (kotłowni węglowej), piecy kaflowych oraz kominków;
d) Kserokopię dokumentu (oryginał do wglądu) – aktualny certyfikatu CE

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
PROTOKÓŁ z odbioru MONTAŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA

Dnia …………………………………
Przedstawiciel Burmistrza Miasta Złotoryja:
1. ……………………………………………………………………………
Dokonał sprawdzenia na nieruchomości położonej ………………………………………
Przy ul………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

w zakresie montażu źródła ciepła. W wyniku sprawdzenia stwierdzono:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………….....................................................................................................................
................................................................................................................................................

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

Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 30 dni na konto wskazane przez Beneficjenta
w umowie.
Podpis przedstawiciela Burmistrza Miasta Złotoryja:

1. ………………………………………………………………

Podpis Beneficjenta: …………………………………………..

