Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie dotacji
na działania proekologiczne związane z eliminacją „niskiej emisji”
I. Informacja o wnioskodawcy :
1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................
2. Adres zameldowania …...................................................................................................................
3. Adres, pod którym zostanie dokonana zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne
….........................................................................................................................................................
4. Telefon ............................................................................................................................................
5. Nazwa banku i nr konta do realizacji przelewu ...............................................................................
….........................................................................................................................................................
II. Informacja o dotowanym zadaniu :
1. Nazwa zadania:
Zamiana dotychczasowego ogrzewania węglowego w budynkach / lokalu* mieszkalnym na niskoemisyjne,
tzn. ograniczające niską emisję pyłów do powietrza atmosferycznego poprzez likwidację pieca/pieców*
węglowych dotychczas używanych i zainstalowaniu nowego kotła proekologicznego ogrzewanego energią
elektryczną lub zastąpienie ww. ogrzewania ciepłem z sieci cieplnej.
2. Lokalizacja kotłowni (obiektu),…........................................................................................................
3. Opis dotychczasowego systemu ogrzewania:
- typ kotła .......................................................,
- moc kotła .......................................................,
- rok produkcji (instalacji) ........................................,
- rodzaj paliwa i zużycie roczne......................................................................................... .
4. Opis budynku zasilanego z kotłowni :
- własność*, współwłasność*, użytkowanie wieczyste*, inna* (jaka) …..............................…......
- ogólny stan budynku / lokalu* ..............................................................................................…..
- planowany okres eksploatacji budynku / lokalu* …...............................................................….
- powierzchnia ogrzewalna budynku / lokalu* .............................................................................
5. Opis zrealizowanego przedsięwzięcia:
- opis modernizacji z uzasadnieniem wybranej opcji....................................................................
…........................................................................................................................................…
…............................................................................................................................................
- termin realizacji …................................................................................................................…..
- szacowany całkowity nakład inwestycyjny przedsięwzięcia.......................................................
6 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z uchwałą Nr XXXVI/438/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca
2018 r. w sprawie określenia, trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
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Do wniosku załączam (zaznacz właściwe kwadraty literą „X”): potwierdzoną za zgodność z oryginałem:

□
□
□
□
□
□

kserokopię dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej) budynku/lokalu
mieszkalnego,
w
którym
będzie
realizowana
zmiana
systemu
ogrzewania
oraz w przypadku najmu - zgoda właściciela mieszkania na przeprowadzenie realizacji tej inwestycji,
kserokopię umowy sprzedaży ciepła - energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego,
kserokopie umowy z wykonawcą na zainstalowanie pieca elektrycznego, oraz protokół pomiarów ochronnych i
protokół odbioru instalacji
wykaz lokali mieszkalnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej i korzystających
z ciepła dostarczanego przez MPEC Sp. z o. o. w Chełmie, potwierdzony przez Zarząd Wspólnoty (dotyczy
lokali w budynkach wielorodzinnych),
oraz
oświadczenie o zakończeniu i wykonaniu modernizacji zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami prawa oraz wyłączeniu na stałe z eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła (załącznik Nr 5 do
Regulaminu),
faktury
wystawione
przez
wykonawcę
zadania
z
potwierdzeniem
dokonanej
zapłaty
lub oświadczenie o faktycznie poniesionych wydatkach związanych z modernizacją dotychczasowego systemu
ogrzewania na proekologiczne (załącznik Nr 6 do Regulaminu).

* - właściwe podkreśl
Przyjmuję do wiadomości:
Moje dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z zadaniem opisanym w pkt. II wniosku będą przetwarzane
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Chełm , .....................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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 (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
i Uchwały Nr XXXVI/438/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania i zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zadania w zakresie realizacji umowy na otrzymanie
dotacji celowej na działania proekologiczne związane z eliminacją „niskiej emisji”. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych
osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26
06.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 5 (kat. B-5).Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz
brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy. Informujemy, iż Pani/Pana dane
osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego uprawnionym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.

Potwierdzenie braku zaległości wnioskodawcy z tytułu opłat i podatków lokalnych (wypełnia Urząd Miasta)
1. Wydział Finansowy
…..........................................................
2. Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego
…...........................................................
3. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
…...........................................................
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