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WNIOSEK 

 

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Baborów na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń 

powietrza na terenie Gminy Baborów 2022 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….…………………………………………... 

Telefon*:………………………………………… adres e-mail*: ………………………………….……………......... 

PESEL: ………………………………………………………….……………………………………………………... 

 

* Urząd Miejski w Baborowie nie wymaga ujawniania powyższych informacji. Wnioskodawca podaje je dobrowolnie  i wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie. Niepodanie tych informacji w żadnym stopniu nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku. 

 

2. Adres nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła: 

Gmina: Baborów Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

 

Numer działki, obręb: 

Numer księgi wieczystej: 

Rok wybudowania budynku: Powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego: 

 
                                                                                                                                            

3. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………………………………... 

Data zakończenia: ………………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła: 

Rodzaj:…………………………………………………………….………………………………………………………  

Rodzaj spalanego paliwa: ………………………………………………….…………………………………………….. 

 

5. Dane dotyczące nowego źródła ciepła: 

Rodzaj, typ:………………………………………………………….……………………………………………………. 

Moc kW:…………………………………………………………….……………………………………………………. 

Rodzaj spalanego paliwa: ………………………………………………….…………………………………………….. 

 

6. Krótki opis techniczny źródła ciepła (typ, model, technologia, rozwiązania techniczne itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Szacowana wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych (kwota brutto): 

Koszt zakupu pieca:  ...…………………………………………………………………………………… 

Montaż: ………………………………………………………………………………………………….. 

RAZEM: …………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, nr rachunku): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

 budynek/lokal w którym ma zostać zainstalowane źródło ciepła nie jest wykorzystywany w całości lub w 

części na prowadzenie działalności gospodarczej; 

 zapoznałam/em się z treścią regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów; 

 wyrażam zgodę na przeprowadzenie na terenie swojej nieruchomości kontroli istniejącego źródła ciepła 

(podlegającego wymianie). 
 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty (postawić znak X przy złożonym załączniku): 

□ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek; 

□ dane techniczne źródła ciepła lub dokumentację techniczną; 

□ dokument potwierdzający oddanie obiektu budowlanego do użytku, a w razie jego braku inny dokument, 

z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy; 

□ oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu bądź niekorzystaniu z dofinansowania ze środków publicznych z 

innych źródeł w ramach tych samych wydatków kwalifikowanych; 

□ ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę (z informacją o niezgłoszeniu uwag przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

w sprawie przyjęcia zgłoszenia), jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą - Prawo budowlane; 

□ stosowne oświadczenie wnioskodawcy w przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania 

dokumentów określonych w punkcie powyższym; 

□ uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła - w przypadku ubiegających 

się dotację wspólnoty mieszkaniowej; 

 

Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów. 

 

 

 

……………………………………………                                            ……………..……………………………… 

                       Miejscowość, data                                                                      Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

…………………………………………………… 

Czytelny podpis Współwłaściciela/i nieruchomości 

 

 
*  Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu 

e-mail zawartego we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu  przez Urząd Miejski w Baborowie z siedzibą przy ul. 

Ratuszowej 2a, 48-120 Baborów. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, 

którą mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

 

............................................................. 

                                                                                                                                                            Podpis  dot. wyrażenia zgody 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

w związku z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych na wymianę źródła ciepła                                                         

w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów                                                                                                              

– na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

TOŻSAMOŚĆ I  DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów,  ul. Ratuszowa 2a,  48-120 

Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator – Burmistrz Gminy Baborów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja 

Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i 

realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora ze względu 

na ważny interes publiczny oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w związku z 

podjęciem czynności przed zawarciem oraz w celu realizacji umowy dotacji celowej z budżetu Gminy Baborów 

na modernizację ogrzewania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

uchwały Nr XXVII-293/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad 

udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza  na 

terenie Gminy Baborów oraz uchwały Nr XI-131/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła  

w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza  na terenie Gminy Baborów. 

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie 

Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.   

 

ODBIORCY DANYCH 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.  

 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, 

przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do przeniesienia danych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO,  

przy  czym  jej  wycofanie  nie   ma  wpływu   na   zgodność  z   prawem przetwarzania, którego 

dokonano  na   jej   podstawie  przed  wycofaniem  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –                               

w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem. 

INFORMACJA                         

O DOWOLNOŚCI                

LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem 

wniosku bez rozpoznania. 

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne. 

INFORMACJA                        

O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 


