Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki

Gdynia, dnia ……………..........

WNIOSEK
o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii w budynku mieszkalnym na
terenie Miasta Gdyni
I. NAZWA ZADANIA
1. Proszę o dofinansowanie wymiany źródła energii w budynku mieszkalnym przy ul.
……………………………………………lokal/e nr …………………………………… w
Gdyni.

2. Modernizacja, której dokonano dotyczy wymiany źródła ogrzewania pomieszczeń / tylko
podgrzewania ciepłej wody użytkowej (niepotrzebne skreślić)

3. Oświadczam, że przed modernizacją źródłem/źródłami energii wykorzystywanym/i do
ogrzewania pomieszczeń / podgrzewania ciepłej wody (niepotrzebne skreślić) był/y
……………………………………………………………….i został/y trwale zlikwidowany/e.

II WNIOSKODAWCA
1. Imię i Nazwisko /Nazwa……………………………….……………..........................................
2. Adres zameldowania/Siedziba: ….................................................................................................
3. Adres do korespondencji………………………………………………………………………
4. PESEL/REGON:

5. Telefon do kontaktu: .....................................................................................................................
6. Adres e-mail (jeśli posiada):..........................................................................................................

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. Data rozpoczęcia zadania: ...........................................................................................................
2. Data zakończenia zadania: ..............................................................................................……….
3. Całkowity koszt brutto (zł):..............................................................................................……….
4. Suma opodatkowanej powierzchni użytkowej lokalu/lokali mieszkalnych wynosi: …....…(m2)
5. Informacja na temat zlikwidowanych źródeł energii
Lp.

Rodzaj zlikwidowanego

liczba

w których funkcjonowały zlikwidowane źródła

źródła
1
2
…

………………………………

Suma opodatkowanej powierzchni lokali mieszkalnych,

…….

…………………………………………………….…

IV. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
Lp.

Nr rachunku lub faktury

Data wystawienia

Kwota (zł)

1
2
…...

………………………………………………

…………………………

……………………..

V. DANE DO PRZELEWU DOTACJI
1. Właściciel Konta Bankowego: ........................................................................................
2. Nr konta:

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin mieszkania/budynku objętego modernizacją
przez przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni po realizacji zadania w całym okresie trwałości
inwestycji (10 lat)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta
Gdyni.
3. Niniejszym oświadczam, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe.

VII. ZAŁĄCZNIKI *
Do wniosku załączam następujace dokumenty:
1. Kopię

aktualnego

dokumentu

potwierdzającego

tytuł

prawny

do

budynku

mieszkalnego/lokalu, w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii (akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu).
2. Kopię umowy z dostawcą medium grzewczego (np. OPEC, PGNiG).
3. Kopię decyzji o podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości za
ostatni rok podatkowy.
4. Kopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na inwestycję.
5. Kopia protokołu odbioru instalacji grzewczej (jeśli dotyczy).
6. Projekt instalacji (jeśli dotyczy).
7. Zdjęcia wykonanej inwestycji.
8. Inne dokumenty…………………………………………………………………………………

………………………………………………
Data oraz podpis wnioskodawcy
•

wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wnioskodawcę

OGÓLNA
klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Gdyni uzyska dane
osobowe
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od
Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie
Prezydent
Miasta
Gdyni,
Gdynia
81-382,
Al.
Marsz.
J.
Piłsudskiego
52-54,
e-mail: umgdynia@gdynia.pl , tel: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku w zakresie przyznania dotacji na dofinansowanie
modernizacji źródła ciepła oraz budowy odnawialnego źródła energii(podstawa prawna: art. 403 ust.
5 ustawy Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm. oraz Uchwała Nr
XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515 ze
zmianami), Uchwała Nr XXII/526/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w
budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste
powietrze Pomorza - edycja 2016”( Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz. 3089), Uchwała nr XXXIV/920/17
Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji
celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i
wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu "Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017"
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r. poz. 3289). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych
osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka
okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie
Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza
jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z
postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych
odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o
otrzymane dane osobowe.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem
wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych
danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art.
15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do
innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych,
Urząd
Ochrony
Danych
Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania
przekazanych danych osobowych z RODO.

