Szczyrk dn.

.

2019 r.

(Nazwisko i Imię)

(Adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK
o przystąpienie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – Etap
III – rok 2019”

Ja niżej podpisany/a

jako uprawniony/a do dysponowania

nieruchomością położoną w Szczyrku przy ul.

składam wniosek

o przystąpienie do „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – etap III–
rok 2019” ogłoszonego przez Gminę Szczyrk w ramach którego zobowiązuję się do:
1. Wymiany w 2019 roku posiadanego kotła węglowego na kocioł ekologiczny:
□ węglowy kl. 5 *
□ gazowy *
*) należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem „x”

2. Pokrycia części kosztów zgodnie z zasadami określonymi w „Programie” oraz wszystkich kosztów
niekwalifikowalnych;
3. Dokonania wpłaty wkładu własnego po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w umowie;
Wniosek będzie miał nadany numer sprawy, a prace związane z realizacją „Programu” rozpoczną się po
podpisaniu umowy, dokonaniu wpłaty wkładu własnego, ustaleniu i zatwierdzeniu harmonogramu robót.
Realizacja Programu uzależniona jest od przyznanych środków na jego realizację przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

(Czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że pokryję w terminie koszty wynikające z umowy w tym:
pierwszy przegląd kominiarski;
udział własny
koszty niekwalifikowane (np. przeróbki instalacji, wentylację nawiewno – wywiewną, fundament pod kocioł
itp.)
b) Oświadczam, że po wykonaniu zadania przez cały okres trwałości projektu będę użytkował kocioł
wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
c) W przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi mam
świadomość utraty gwarancji oraz zwrócę pełną kwotę dofinansowania otrzymanego z Gminy Szczyrk.
d) Zgadzam się na przeprowadzenie kontroli służb Operatora w tym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia.
a)
-

(Czytelny podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczyrku jest
Urząd Miejski w Szczyrku z siedzibą: 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4 reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Szczyrk.
2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Szczyrku, a także przysługujących Pani/panu uprawnień,
może pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim
w Szczyrku za pomocą adresu iod@szczyrk.pl. Szczegółowe informacje będą publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”, dostępnej pod adresem:
https://www.bip.szczyrk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. w celu
przygotowania umowy na udzielnie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany
posiadanego kotła węglowego na kocioł ekologiczny w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji
w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – etap III– rok 2019”.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za
wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz realizujących Umowę i „Program”, a także
podmiotów wspierających Administratora w wypełnianiu jego uprawnień i obowiązków, w tym
w związku z realizacją „Programu”.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia „Programu”,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem „Programu”, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w „Programie”.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to
prowadzić do zautomatyzowania podejmowania decyzji oraz profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
…………………………
(Podpis Inwestora)

OŚWIADCZENIE
O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
NA CELE REALIZACJI „PROGAMU” ORAZ W OKRESIE TRWAŁOŚCI
W związku z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – etap III
- rok 2019” ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oraz
zgodę wszystkich współwłaścicieli (1) w celu prawidłowej realizacji zakresu projektu będącego
przedmiotem

wniosku

oznaczoną

w

ewidencji

gruntów

i

budynków

jako

w miejscowości Szczyrk przy ul.

nr:

działka(i)
na cele

realizacji „Programu” oraz w okresie trwałości projektu wynikające z tytułu :
(1)

1.

Własności,

2.

Współwłasności(2)

3.

Użytkowania wieczystego(3)

4.

Trwałego zarządu (4)

5.

Ograniczonego prawa rzeczowego (5)

6.

Inne (6)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu

karnego (Dz.U. 2018, poz.1600), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych,

zamieszczonych powyżej.

(Miejscowość i data)

Nr wniosku: ………………………………….
Uwagi:

1

Skreślić niewłaściwe lub jeżeli brak,

2

Wskazać dane współwłaściciela/i (imię nazwisko, adres),

3

Podać numer umowy, strony umowy i okres obowiązywania,

4

Podać numer umowy, strony umowy i okres obowiązywania,

5

Podać numer umowy, strony umowy i okres obowiązywania,

6

Wskazać jakie,

(Czytelny podpis)

