Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/39/2019
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r.

Wniosek
o udzielenie dotacji do wymiany kotłów
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski
realizowanego w latach 2019-2027
1. Wnioskodawca
Imię i Nazwisko ……………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………….
nr telefonu ………………………………………..
Jestem właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego. *
2. Opis przedsięwzięcia
Zwracam się z prośbą o ujęcie mnie w programie ograniczenia niskiej emisji na rok ……….
Posiadam stary kocioł węglowy…………………………….... o mocy ..……………………
w budynku o powierzchni użytkowej ……………………...
Planuję zamontować kocioł węglowy / gazowy *………………………..
Jednocześnie zobowiązuję się do zlecenia wykonania projektu dostosowania kotłowni do nowego kotła
i sposobu ogrzewania budynku, który będzie stanowił podstawę udzielenia dotacji i wyboru mocy nowego
kotła. Zobowiązuję się równocześnie do zlecenia wykonania projektu w terminie, który pozwoli na realizację
zadania w określonym przeze mnie wyżej terminie. Oświadczam, że jestem właścicielem
/współwłaścicielem* budynku zlokalizowanego w granicach gminy Chełm Śląski i nie zostałem/zostałam*
zobowiązana/zobowiązany* żadnym prawnym dokumentem (np. decyzją) do zamontowania ekologicznego
źródła ciepła oraz że wszelkie zobowiązania finansowe w stosunku do Gminy Chełm Śląski mam
uregulowane na bieżąco i nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne. Stare źródło ciepła
(kocioł) po zdemontowaniu przez firmę instalacyjną zostanie zabrany przez Operatora w celu
zezłomowania. Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Operatora oględzin
w budynku przy ul. ……………………………. celem weryfikacji danych.

…………………………….
podpis
* niepotrzebne skreślić

Załącznik do wniosku :
- Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku, w którym będzie
realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku , gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem
nieruchomości – zgoda współwłaściciela/ li na dokonanie zmiany systemu grzewczego wraz ze zgodą
współwłaściciela/li na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji Programu w
rozumieniu RODO.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/39/2019
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r.

Chełm Śląski, dnia …………......
..................................................................
imię nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania
..................................................................

Oświadczenie współwłaściciela

Ja niżej podpisany/a * legitymujący /a się dowodem osobistym seria, nr …………………………..,
wydanym przez …………………………………………..

oświadczam, że :

1) wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią*…………………………………….
zamieszkałym/łą w Chełmie Ślaskim przy ul…………………………………………….. jego/jej
kosztem i staraniem , zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym
będącym naszą współwłasnością, położonym w Chełmie Ślaskim przy ul…………………………,
polegającej na likwidacji wszystkich niskosprawnych źródeł ciepła i zainstalowaniu
………………………………………………………………………………………………………..
2) zapoznałem/ łam się z regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji osobom
fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie
Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027, który określa , że dotacja udzielana jest tylko do
wymiany źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym posiadanym przez inwestora na terenie
Gminy Chełm Śląski.
…………………………………………………..
podpis

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (RODO)
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/ 1), zwanego dalej ,,RODO”, Wójt Gminy
Chełm Śląski z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Konarskiego 2, jako Administrator danych
osobowych informuje, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy o udzielenie dotacji na wymianę kotła CO oraz w celu realizacji tej umowy i będą
udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielania Pani/Panu dotacji zgodnie z uchwałą
nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Ślaski z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zasad kwalifikowania i trybu
udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej
Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027.
Dane będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gminy
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych .
Dane nie będą profilowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych – czy w danym procesie były wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe;
b) sprostowania danych osobowych – poprawiania przekazanych do Administratora danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa może Pan/Pani złożyć
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych np. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych
danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator danych może jedynie dane przechowywać.
Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w szczególnych sytuacjach może Pan/Pani wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jeśli dane zebrane są
na podstawie innej niż na mocy prawa. W takim przypadku Administrator danych jest zobowiązany do
zaprzestania ich przetwarzania ;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
SKARGA - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważa Pan/Pani, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy prawa.
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych pisząc na adres iod@chelmsl.pl.

….............................................................
( czytelny podpis)

Załącznik nr 3 do Uchwały VIII/39/2019
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r.

Chełm Śląski, dnia …. …………......

imię i nazwisko ...............................................................
adres zamieszkania …………………………………..
…………....................................................................

Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Wójta
Gminy Chełm Ślaski oględzin w budynku mieszkalnym mieszczącym się w Chełmie Śląskim
przy ul………………………………………………

celem sprawdzenia prawidłowości użytkowania

nowego źródła ciepła przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji.

…………………………………………………..
podpis

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/39/2019
Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r.

Chełm Śląski, dnia …...…………......

imię i nazwisko ...............................................................
adres zamieszkania …………………………………..
…………....................................................................
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (RODO)
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/ 1), zwanego dalej ,,RODO”, Wójt Gminy
Chełm Śląski z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Konarskiego 2, jako Administrator danych
osobowych informuje, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy o udzielenie dotacji na wymianę kotła CO oraz w celu realizacji tej umowy i będą
udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.
Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielania Pani/Panu dotacji zgodnie z uchwałą
nr VIII/39/2019 Rady Gminy Chełm Ślaski z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zasad kwalifikowania i trybu
udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej
Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027.
Dane będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gminy
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych .
Dane nie będą profilowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych – czy w danym procesie były wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe;
b) sprostowania danych osobowych – poprawiania przekazanych do Administratora danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa może Pan/Pani złożyć
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych np. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych
danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator danych może jedynie dane przechowywać.
Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w szczególnych sytuacjach może Pan/Pani wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jeśli dane zebrane są
na podstawie innej niż na mocy prawa. W takim przypadku Administrator danych jest zobowiązany do
zaprzestania ich przetwarzania ;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
SKARGA - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważa Pan/Pani, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy prawa.
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych pisząc na adres iod@chelmsl.pl.
….............................................................
( czytelny podpis)

