Starogard Gdański, dnia …………………….

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
„Wymiana źródeł cipeła w budynkach wielorodzinnych”

I. NAZWA ZADANIA
Proszę o dofinansowanie modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów
opalanych węglem/koksem* i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem/olejem
opałowym/pompami ciepła/kotłami opalanymi biomasą/podłączeniem do sieci
ciepłowniczej/elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków*, w
budynku wielorodzinnym, w którym funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe*, wielorodzinnym
stanowiącym własność jednostek samorządu terytorialnego*, wielorodzinnym stanowiącym
własność osób fizycznych, zlokalizowanym na ulicy …………...................….....nr ………….
w Starogardzie Gdańskim.

II. WNIOSKODAWCA
1. Imię: ...............................................................................................................................
2. Nazwisko: .......................................................................................................................
3. Adres zamieszkania: .....................................................................................................
4. PESEL: ..........................................................................................................................
5. Numer dowodu osobistego i data ważności..................................................................
6. Telefon do kontaktu: .....................................................................................................
7. Adres e-mail (opcjonalnie) :.........................................................................................
III. Opis przedsięwzięcia
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Powierzchnia lokalu/lokalów.....................................................................................................
Data rozpoczęcia zadania: ….…................................................................................................
Data planowanego zakończenia zadania: .................................................................................
Koszty kwalifikowane brutto: ............................................................................................. zł.

*niepotrzebne skreślić

IV. PLANOWANY ZBIORCZY EFEKT EKOLOGICZNY

PALIWO

PRZED MODERNIZACJĄ
ROCZNE
ZUŻYCIE [Mg,
Moc nominalna (kW)
Nm3,GJ]

Liczba źródeł ciepła ogółem

WĘGIEL
KOKS
INNE ….........................................

PALIWO

PO MODERNIZACJI
ROCZNE
ZUŻYCIE [Mg,
Nm3,GJ] 1
Moc nominalna (kW)

Liczba źródeł ciepła ogółem

GAZ ZIEMNY
OLEJ OPAŁOWY
PODŁACZENIE DO M.S.C. (KOTŁOWNIA
POWYŻEJ 50 MW2 )
POMPA CIEPŁA

X

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
BIOMASA (KOTŁY NA PALIWO STAŁE 5
KLASA "ECODESING")
„1”
:wartość w GJ dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, w Nm3 dla gazu ziemnego, w Mg
dla pozostałych przypadków

V. DANE DO PRZELEWU DOTACJI
1) Właściciel Konta Bankowego: ...............................................................................................
2) Nazwa Banku, do którego ma być przekazane dofinansowanie:............................................
3) Nr konta:
VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* ww. budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
2) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli Urzędu Miasta Starogard
Gdański na każdym etapie realizacji wniosku;
3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć przedstawiających piec węglowy, nowy piec
gazowy/olejowy, węzeł cieplny/piec na biomasę, pompę ciepła, elektryczne źródła ciepła w celach promocyjnych;
4) Oświadczam, że ww. prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (zgłoszenie
wykonywania robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub pozwolenie na budowę wydane przez
właściwy organ).
5) Oświadczam, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na kocioł opalany biomasą, będzie on spełniał
wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla
kotłów na paliwo stałe (5 klasy „ECO PROJEKT” „ECO DESING”).

……………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim
przy ul. Gdańskiej 6, w imieniu której działa działa Prezydent Miasta Starogard Gdański;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a) telefonicznie: 58 530 6055,
b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w zw. z art. 400a ust. 1
pkt 21
i art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- w celu uzyskania dofinansowania modernizacji źródła energii cieplnej. Do zadań własnych gminy należy finansowanie
ochrony
środowiska obejmującej przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami
powierzenia
przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów
tej
kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Inspektor Ochrony Danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a
następnie
jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO.
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych będzie skutkowało
niedopuszczeniem do procesu ubiegania się o dofinansowanie.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Do wniosku dołączam:
1. Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu
mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej)**;
2. Dokumentację fotograficzną stanu przed modernizacją.
3.Certyfikat kotła na paliwo stałe (5 klasa „ECODESING” „EKOPROJEKT”)***

** W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć
pisemną zgodę współwłaścicieli na realizację inwestycji.
*** W przypadku gdy nowe źródło energii cieplnej jest piecem na biomasę/paliwo stałe
należy dołączyć certyfikat.

