Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–7–

Poz. 1327

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/1170/18
Rady Miasta Opola
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

WNIOSEK -P1
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola na zmianę źródła ciepła opartego
na paliwie stałym na źródło proekologiczne w lokalu lub budynku, zakup i montaż
proekologicznego systemu ogrzewania dla nowo wzniesionego budynku jednorodzinnego
I. DANE BENEFICJENTA
1. Nazwisko, imię/Nazwa: …………………………………………………………………………….
PESEL: ……………………………………… Telefon lub mail: ..……………….…..……………
Adres zamieszkania/siedziby:
Miejscowość: ……………………………….………………...

Kod pocztowy: …...………..…

Ulica: ……………………………………………..……………

Nr domu/Nr lokalu: …….….…

2. Nazwisko, imię/Nazwa: ………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………… Telefon lub mail: …………………………….…..….
Adres zamieszkania:
Miejscowość: ……………………………….………………...

Kod pocztowy: …...………..…

Ulica: ……………………………………………..…………..

Nr domu/Nr lokalu: …….….…

3. Nazwisko, imię/Nazwa: ………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………… Telefon lub mail: ...………………………….…..….
Adres zamieszkania:
Miejscowość: ……………………………….………………...

Kod pocztowy: …...………..…

Ulica: ……………………………………………..…………..

Nr domu/Nr lokalu: …….….…

4. Adres do korespondencji:
Miejscowość: ……………………………….………………...

Kod pocztowy: …...………..…

Ulica: ……………………………………………..…………..

Nr domu/Nr lokalu: …….….…

5. Sposób przekazania dotacji:
 przelewem na konto beneficjenta (nazwisko, imię, nr rachunku bankowego): ...…...……....…
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 przelewem

na

konto

nienależące do beneficjenta (nazwa

posiadacza

rachunku, nr

rachunku bankowego) *: ................…………………....…………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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 jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: gotówką w kasie Urzędu Miasta Opola.
* Wypełnić w przypadku, kiedy wskazany rachunek nie jest rachunkiem beneficjenta i beneficjent wyraził
zgodę na pobranie należnej dotacji przez pełnomocnika lub wykonawcę zadania /posiadacza rachunku.

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ BENEFICJENTA
6. Nazwisko i imię osoby reprezentującej beneficjenta w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie
dotacji: ………………………………….............................................. PESEL: …………………….…
Adres zamieszkania: ……………………………………………… Telefon lub mail: ….……………...
……………………………………………………………………………………………………………
III. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do wykonania w roku ……………
7. Adres: ………………………………………………..

Nr budynku/Nr lokalu: …….……….….…

Nr działki, Karta mapy: ……………………………………..

Obręb: ……………………...………

8. Księga wieczysta nr: OP1O/……………..….….…
IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
9. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:







przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
ogrzewanie gazowe;
ogrzewanie elektryczne;
ogrzewanie olejowe;
montaż pompy ciepła;
montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą, jeżeli korzystanie
z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

10. Moc znamionowa planowanego do zainstalowania nowego urządzenia grzewczego:

……… kW

11. Powierzchnia lokalu lub budynku ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwo
stałe:
………..… m2
12. Liczba i moc znamionowa pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……..…..szt.
/.....................kW
13. Liczba kotłowni, w których planowana jest trwała likwidacja pieca na paliwo stałe

…..……. szt.
TAK/NIE 1)

14. Przeprowadzono termomodernizację lokalu:

V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
15. Data rozpoczęcia: ……………….……...…

16. Data zakończenia**: ...………..….…………

** Zadanie planowane do realizacji w danym roku budżetowym należy wykonać najpóźniej do dnia 15 października,
w przedmiotowym terminie należy również złożyć wniosek o wypłatę i rozlicznie dotacji.
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VI. KOSZT ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM
17. Całkowita wartość planowanego do realizacji zadania:

…………………..zł

18. Wnioskowana kwota dotacji:

……………..……zł

19. Zadanie jest finansowane z innych źródeł:
1) środki własne/inne:
2) dotacja w kwocie:
3) pożyczka z procentowym umorzeniem w kwocie:

…………..%/ ……...………….zł
…………..%/ ……...………….zł
……….....%/ …….....................zł

VII. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI





własność/współwłasność
użytkowanie wieczyste
najem
inne

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem
(kserokopie) – oryginały dokumentów beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do wglądu przed
podpisaniem umowy o udzielenie dotacji:
20. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: zgoda wszystkich
współwłaścicieli, za wyjątkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej lub administracji budynku,
w przypadku kiedy wnioskodawca jest najemcą, dzierżawcą lub przysługuje mu inny tytuł prawny do
nieruchomości.
21. Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu beneficjenta: pełnomocnictwo (notarialne
lub spisane w obecności pracownika Urzędu Miasta Opola).
22. W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych (ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca
1994r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) należy dodatkowo przedłożyć:
1) uchwałę powołującą zarządcę;
2) zgodę mieszkańców na zmianę sposobu ogrzewania w formie uchwały (przy czym zgoda
większości oznacza 50% + 1 udziałów we współwłasności);
3) zestawienie lokali podlegających dotacji, poświadczone przez zarządcę (nr lokalu,
powierzchnia ogrzewana, rodzaj i ilość oraz moc planowanego do likwidacji źródła ciepła,
informacja o zarejestrowanej działalności gospodarczej dla poszczególnych lokali wraz z
informacją o powierzchni przeznaczonej pod jej prowadzenie);
4) dokument wskazujący pełnomocnika/osoby do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej.
23. Zdjęcie planowanego do likwidacji źródła ciepła.

IX. Oświadczam/-y, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach
„Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”.
2. Zobowiązuję/emy się do eksploatacji przedmiotu inwestycji w okresie co najmniej 5
lat od dnia zrealizowania inwestycji.
3. Jestem/ nie jestem 1) podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej
inwestycji przysługuje/nie przysługuje 1) mi odliczenie podatku VAT (w przypadku
wystąpienia prawa do odliczenia - dotacja obejmuje kwoty netto).
4. Mam/-y możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła/gazu 1).
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5. Posiadam/-y podwójny/ nie posiadam/-y podwójnego system/-u ogrzewania 1).
X. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. W celu realizacji zadania uzyskam/-y pozwolenie na budowę lub dokonam/-y zgłoszenia robót
budowlanych, o ile będzie wymagane.
2. Wnioskowana przeze mnie/przez nas dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy
publicznej.
3. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowana inwestycja
objęta niniejszym wnioskiem, zobowiązuję/-emy się w trakcie realizacji umowy o udzielenie
dotacji celowej, niezwłocznie o zaistniałej sytuacji poinformować Urząd Miasta Opola.
XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. RynekRatusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.
Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
adres: Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: abi@um.opole.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, wyłącznie w celu realizacji Programu będącego podstawą ubiegania się o dotację na realizację
zadań objętych niniejszym wnioskiem.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wypłaty dotacji.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy dotacji,
a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego
Programu.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
1)

niepotrzebne skreślić

 zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole

…………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….…..
Data i czytelny podpis beneficjenta/
osoby reprezentującej beneficjenta
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