Załącznik nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu
Wrocławskiego Nr 114/2020
z dnia 15.07.2020r.

……………………………….
(miejscowość, data)

WNIOSEK

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131
50- 156 Wrocław

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – zakup i montaż:
- kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym;
instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.
WYPEŁNIĆ CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Proszę o udzielenie dofinansowania na zakup i montaż kotła gazowego, kotła na lekki olej
opałowy, pieca zasilanego prądem elektrycznym, instalacji elektrycznej do ogrzewania
budynku, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej* w budynku mieszkalnym położonym na
terenie powiatu wrocławskiego.
2. Kwota wnioskowanej dotacji ……………………………………………………………………………………………………..

(50% kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie
więcej niż 3000 złotych brutto )

3. Kwotę dotacji proszę wpłacić przelewem na konto nr :
w banku …………………………………………………………………………………………………………………………..

DANE DOTYCZACE WNIOSKODAWCY:
1. Nazwisko i imię Wnioskodawcy/ów lub nazwa:
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu/lokalu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Adres do korespondencji**:

……………………………………………………………………………………………...
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu/lokalu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nr telefonu:

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

5. E-mail:

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

6. P E S E L lub nr NIP:

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

7. Nr dowodu osobistego lub paszportu Wnioskodawcy:

………………………………………………………….

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INWESTYCJI
1.

Adres inwestycji: …………………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu)

2. Działka nr ………………………Arkusz mapy ………. Miejscowość ………………………………………………………
Obręb ……………………………………….. stanowiącej …………………….........……………………………………………
(podać tytuł prawny do władania nieruchomością)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Całkowita powierzchnia budynku (w m2).………………………………………………………………..
4. Procent powierzchni całkowitej budynku przeznaczony na działalność gospodarczą***:
………………..

DANE DOTYCZACE INSTLACJI:
1. Typ instalacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Planowana moc instalacji (w kW): …………………………………………………………………………………………….
3. Planowany termin montażu instalacji: ……………………………………………………………………………………….
4. Wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych (w zł): ………………………………………………….
……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)
*-niepotrzebne skreślić*
**- podać jeśli jest inny niż zamieszkania
*** - nie więcej niż 30 %

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/148/20
Rady Powiatu Wrocławskiego

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego NR ……………… w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i akceptuję jej postanowienia.
……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez upoważnionych przez Zarząd Powiatu
Wrocławskiego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w okresie 3 lat od dnia zgłoszenia
zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem, polegającej na zakupie i montażu kotła gazowego, kotła na
lekki olej opałowy pieca zasilanego prądem elektrycznym; instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku,
pompy ciepła , instalacji fotowoltaicznej *, kontroli jej wykonania i eksploatacji.
*- niepotrzebne skreślić

……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Oświadczam, że nie uzyskałem/am w ostatnich 10 latach dofinansowania w ramach niniejszego programu.
……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)
Oświadczam, że korzystam / nie korzystam * i innych programów finansowanych ze środków publicznych na
wnioskowany zakres przedsięwzięcia i że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekracza 100%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
*- niepotrzebne skreślić

……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Oświadczam, że zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia zgłoszenia
zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem we wskazanej we wniosku lokalizacji.
……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Oświadczam, że jest mi wiadome, iż w przypadku naruszenia okresu trwałości Powiat Wrocławski ma prawo
wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i żądać zwrotu udzielonej dotacji.
……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia wnioskowanej
dotacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
na upublicznienie mojego imienia i nazwiska na stronach internetowych powiatu.
……………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/148/20
Rady Powiatu Wrocławskiego

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców / przedstawicieli wnioskodawców
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, iż:
1. Administratorem przekazywanych danych osobowych Wnioskodawcy oraz osób, których dane zostały
przekazane wraz z wnioskiem, jest Powiat Wrocławski.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała
tel. 71 722 17 02, iodo@powiatwroclawski.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o
dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy o dotację, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i
lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami
przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
5. Wnioskodawca oraz osoby, których dane zostały przekazane wraz z wnioskiem, posiadają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Wnioskodawca oraz osoby, których dane zostały przekazane wraz z wnioskiem, mają prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie
ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z
rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy.
8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych,
ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
10. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim
Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY
Zapoznałam/em się z treścią ww. klauzuli informacyjnej

______________ ______________________ data, imię i nazwisko, czytelny podpis

