Załącznik nr 1 do Regulaminu dotacji
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez smogu”
na terenie Gminy Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

1. Imiona i nazwiska Wnioskodawców (wszyscy właściciele lokalu/budynku mieszkalnego):2*
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy:
1) …………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………...
3. Numer telefonu do kontaktu:
……………………………………………………………………………………………………………
4. Dokładny adres planowanej wymiany źródła ciepła:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła1*:
a) kominek, ...............szt., ………… kW
b) piec kaflowy, ...............szt., ………… kW
c) piec pokojowy, ...............szt.,………… kW
d) trzon kuchenny (kuchnia etażowa), ...............szt.,………… kW
e) kocioł na koks, węgiel lub drewno ...............szt.,………… kW
6. Rodzaj i ilość rocznego zużycia dotychczas stosowanego paliwa1*3*:
1) węgiel (w tym miał, ekogroszek, koks) –…………………………………………………... kg lub Mg,
2) drewno …………………………………………………………………………………...……… m3 ,
3) inne ………………………………………………………………………………….………………..
7. Szczegółowy opis planowanej wymiany źródła ciepła:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Rodzaj i moc nowo zainstalowanego źródła ciepła
a) ogrzewanie gazowe, …………..kW
b) olejowe, …………..kW
c) elektryczne, …………..kW
d) podłączenie do sieci ciepłowniczej, …………..kW
e) kocioł na paliwo stałe 2*…………..kW
9. Rodzaj i ilość planowanego zużycia paliwa ekologicznego1*:
1) gazu - ……………………m3 ,
2) oleju opałowego - …………………. l/m3,
3) energii elektrycznej - ……………….kWh,
4) inne (węgiel, ekogroszek, pellet, drewno) - …….……….Mg/m3
10. Termin realizacji (dzień/miesiąc/rok):
…………………………………………………………………………………………………………
11. Wysokość poniesionych kosztów na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe
ekologiczne źródło ciepła2*:
…………………………………………zł

Oświadczam/-y, iż:
1) dotacja, o udzielenie której ubiegam/-y się dotyczy/nie dotyczy2* nieruchomości, na której jest
prowadzona/ zarejestrowana działalność gospodarcza;
2) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dotację nie stanowi podstawy do kierowania
roszczeń o przyznanie dotacji;
3) na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy2* dofinansowania
z innych źródeł w kwocie…………………………………………………………
4) zobowiązuję/-emy się do użytkowania nowego źródła ciepła przez okres co najmniej 3 lat od daty
zakończenia wymiany źródła ciepła.
Strzelce Opolskie, dnia …………………………
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
(podpisy Wnioskodawców lub osób reprezentujących Wnioskodawców)
1* właściwe zakreślić;
2* niepotrzebne skreślić;
3* nie dotyczy inwestycji polegających na wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania w budynkach nowo wzniesionych
lub w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania;

Załącznik nr 2 do Regulaminu dotacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie dotacji w ramach programu „Oddychaj bez smogu” w zakresie, w jakim jest to niezbędne
dla wzięcia udziału w niniejszym programie.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.

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

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.1 (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Strzelce Opolskie, reprezentowana przez Burmistrza,
pl. Myśliwca 1, 47 – 100 Strzelce Opolskie;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Karolina Kozołup, e- mail: abi@strzelceopolskie.pl,
tel. 77 404 93 73;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w programie
„Oddychaj bez smogu”;
4) odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) dane zawarte we wniosku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) dane przechowywane będą zgodnie z ich kategoriami archiwalnymi opisanymi w ustawie;
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia
udziału w programie „Oddychaj bez smogu”; 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozporządzenie 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.
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