Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2021/OK
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 25 lutego 2021 r.
Data wpływu (pieczęć Gminy)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania związanego z wymianą
starego źródła ciepła na proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa
Ja niżej podpisany/a
...............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w
...............................................................................................................................................................…….......
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

nr telefonu/e-mail ....................................................................................................................................…….,
zwracam się o udzielenie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła na:
……………………..……………………………………………………………………………………………
(proszę wybrać i wpisać rodzaj nowego źródła ciepła: gaz, biomasa, pompa ciepła, sieć ciepłownicza, system ogrzewania
elektrycznego, w tym kotły elektrodowe)

w budynku/lokalu mieszkalnym położonym w………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….......
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

…………………………………………………………………………………………………………………
(planowana wartość zadania)

Informacje o obiekcie i obecnym źródle ciepła
1. Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu: …........ m2

Wysokość pomieszczeń……......m

Liczba osób stale zamieszkujących budynek/lokal (przez okres całego roku): ….… osób.
2. Rodzaj kotła (typ/model): ……………………………………………………………………………………….
Moc kotła w kW: ………………………
Rok produkcji kotła: ……………
3. Rodzaj paliwa wykorzystywanego do celów grzewczych - właściwe podkreślić
węgiel

drewno

gaz

olej opałowy

energia elektryczna

inne: ………………….

4. Ilość paliwa do celów grzewczych zużywana w skali roku: …………………………………..
Orientacyjne koszty zakupu paliwa do celów grzewczych w skali roku: ………………………...
5. Czy w budynku istnieje instalacja gazowa?

tak

nie

Informacje dodatkowe (właściwe podkreślić)
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6. Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji
Tak

nie

Wymienione okna
Tak

nie

Proszę wybrać opcję dla wnioskowanej nieruchomości:
1. Dotyczy budynku jednorodzinnego:
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
oznaczonej jako działka geodezyjna nr …………………………… w miejscowości Myszków,
w

obrębie

geodezyjnym

…………

stanowiącym

własność……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać dane właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w tym wypełniającego wniosek tj. adres zamieszkania ,
nr PESEL)

Zgodnie z posiadanym dokumentem ……………………………………………………………………….
(nazwa i numer dokumentu potwierdzającego własność)

2. Dotyczy lokalu w budynku wielorodzinnym:
Oświadczam, iż posiadam prawo do dysponowania lokalem odrębnym w budynku wielorodzinnym tj.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................................................
(należy podać dane właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w tym wypełniającego wniosek tj. adres zamieszkania ,
nr PESEL )

Zgodnie z posiadanym dokumentem ……………………………………………………………………….
(nazwa i numer dokumentu potwierdzającego własność)

Oświadczam, że nieruchomość, na której zamierzam dokonać wymiany pieca i w stosunku, do której
ubiegam się o udzielenie dotacji nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

……………………………..
czytelny podpis
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Informacja dotycząca posiadacza i numeru rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja
(wyłącznie rachunek bankowy właściciela lub współwłaściciela nieruchomości)
Ja niżej podpisany/a zwracam się o przekazanie kwoty przyznanej w ramach niniejszego wniosku dotacji na
poniższy rachunek bankowy w banku: …………………………………………………….
Nr…………………………………………………………………………………………………….
którego posiadaczem jest ..........................................................................
zam. w......................................................................................................
Myszków, dnia ……………………. roku.
…………………………….
czytelny podpis
Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadania
związanego z wymianą starego źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na proekologiczne źródło
ciepła na terenie Miasta Myszkowa i akceptuję jego treść.
Do wniosku dołączam:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem.

….......................................................
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 /Dz. Urz. UE L 119, s.1:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Myszkowa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@miastomyszkow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji niniejszego projektu na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Przysługują Pani/Panu wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo do sprostowania /poprawiania/ swoich danych osobowych
- prawo do usunięcia swoich danych osobowych
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.

….......................................................
(data i podpis)
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