załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.XI.93.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 26 września 2019 r.

Złotoryja, dnia ....…………………………………………….

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

Wniosek
I. DANE WNIOSKODAWCY
o

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

1. Sposób przekazania dotacji:
przelewem na rachunek Wnioskodawcy nr:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .

2. 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:

Miejscowość.........................................................kod pocztowy ..........................................
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 domu/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)



faktyczna lub 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

kategorii1 (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 ……………………
[_] kotłownie lokalne – sztuk ………………….
[_] piece kaflowe – sztuk ………………


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



Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji:

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

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 piec 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:
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. KRYTERIA WYBORU WNIOSKU DO DOFINANSOWANIA:

Wnioskodawca uzyska następującą punktację za spełnienie kryterium:

a/ likwidacja pieca w zabudowie obszaru Starego Miasta (w obrębie ulic: Staszica,
Sienkiewicza, Reymonta, al. Miła, Pl. Orląt Lwowskich, Pl. Lotników Polskich, Sikorskiego,
Krótkiej, Klasztornej) – 5 pkt.,
b/ likwidacja pieca w zabudowie mieszkaniowej poza Starym Miastem oraz zabudowie
datowanej do lat 60tych (sprawdzone przez pracownika UM), 3 pkt
c/ likwidacja pieca węglowego w domku jednorodzinnym, który niekwalifkuje się do wsparcia
w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” – 2 pkt,
d/ likwidacja pieca w miejscach nie wymienionych w lit a-c – 1 pkt;

VIII. 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
Ochrona danych osobowych
1. 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:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotoryja, który
reprezentuje Gminę Miejską Złotoryja.
3. 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.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
5. 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.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wynikających z realizacji zapisów
Uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu
emisji

zanieczyszczeń

do

powietrza

atmosferycznego

związanych

z

ogrzewaniem

indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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.

7. 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.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. 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.
10. 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.

