Urząd Miasta Żory
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25
WNIOSEK
dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami

1.

2.

3.

o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę kotła w budynku
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory oraz podłączenie do sieci
ciepłowniczej
Nazwisko i imię
właściciela /właścicieli
budynku:
Adres zamieszkania:

Adres modernizacji:

4.

Telefon kontaktowy:

5.

PESEL:

6.

Nr działki:

7.

8.

Posiadane prawo
dysponowania
nieruchomością

do

 własności,
 współwłasności
 inne (jakie?)………………………

Rok przekazania budynku do użytkowania:
Czy została przeprowadzona termomodernizacja budynku:

9.

 tak, w którym roku ……………
 nie
Czy budynek posiada wyodrębnione lokale mieszkalne lub przeznaczone na prowadzenie
działalności gospodarczej:

10.

 tak
- liczba wyodrębnionych lokali ……….
- powierzchnia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej ..……m2,
 nie
Całkowita powierzchnia budynku ……………… m2
Rodzaj, paliwo, producent, moc i rok produkcji istniejącego źródła ciepła:

11.
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Istniejący sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej:

12.
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej po modernizacji:

13.

14.

Planowany termin realizacji modernizacji (rok):
Nr rachunku, nazwa banku Wnioskodawcy, na który ma zostać wypłacona dotacja:

15.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Imię i nazwisko właściciela rachunku …………………………………………………..

Wysokość dotacji zostanie ustalona zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Żory nr 229/XV/20
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane
z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania z dnia 30 stycznia 2020 r.

Załączam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie
z załącznikiem nr 1a do wniosku lub załącznik nr ab do wniosku (jeśli dotyczy).
Oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do wniosku oraz klauzula RODO zgodnie z zał. nr 4 do wniosku.
Projekt węzła cieplnego oraz, jeśli dotyczy, mieszkaniowego węzła cieplnego, tzw. logotermy.
Kalkulację kosztów realizacji zadania - kosztorys ofertowy, przygotowany na podstawie KNNR (wzorcowy
kosztorys ślepy dostępny na stronie internetowej www.bip.zory.pl).
Kopie umów z PWiK Żory o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz warunki przyłączenia do sieci
ciepłowniczej.
W przypadku braku istniejącego źródła ciepła, oświadczenie dot. rodzaju istniejącego wcześniej źródła
ciepła.
Oświadczenie o spełnieniu/ nie spełnieniu kryteriów udziału w Programie „Czyste Powietrze”.

…………………………………………..
(data, podpis właściciela/właścicieli budynku)
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Załącznik nr 1 do wniosku
dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Ja/My niżej podpisany/a/ni1:
Imię i nazwisko osoby
ubiegającej się o
dofinansowanie albo osoby
uprawnionej
do reprezentowania osoby
prawnej ubiegającej się o
dofinansowanie

Seria nr dowodu
osobistego

Zamieszkały

Data i miejsce
urodzenia

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.2019.1186 ze zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ...............................................
na cele budowlane, wynikające z tytułu:
 własności,
 współwłasności
 inne (jakie?)……………………………………………………………………………...
 pełnomocnictwo (należy wypełnić informacje poniżej)
2

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia.....................................do reprezentowania

właściciela……………………………................................…………………………………...
(nazwa i adres właściciela)

upoważniające do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w jego imieniu. Pełnomocnictwo przedstawiam
w załączeniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

...................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................
(podpis wszystkich osób ubiegających się o dofinansowanie)

1

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane

2

Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo.
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Załącznik nr 2 do wniosku
dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami
- wymiana kotła w budynku

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji
dla Miasta Żory i przyjmuję warunki w nim określone.
2. Korzystałem/ nie korzystałem* z dofinansowania na modernizację źródła ciepła
w budynku, którego dotyczy wniosek w …………….……. roku.
3. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany
do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
4. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w trakcie realizacji umowy
o udzieleniu dotacji celowej objętej niniejszym wnioskiem, o fakcie tym niezwłocznie
poinformuję Urząd Miasta Żory.
5. Złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na:
1. Przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte
Programem przed modernizacją i do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania inwestycyjnego przez
pracowników UM Żory lub upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny przypadku
niezakwalifikowania wniosku na deklarowany przeze mnie rok.

........................................
data i podpis

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do wniosku
dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami
- wymiana kotła w budynku

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: 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
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest
Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200,
email: umzory@um.zory.pl
2. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się przez: email iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w Zespole Zarządzania Energią, w związku
z realizowanymi zadaniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska, w celu udzielenia dotacji na inwestycje związane z ochroną
środowiska oraz kontroli w okresie trwałości utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy udzielenia dofinansowania. Jest
Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją
niepodania danych będzie nieudzielenie dotacji.

……………………………….
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych w celu
udzielenia dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz kontroli w okresie trwałości
utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego.

……………………………….
data i podpis
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