WNIOSEK o udział w projekcie
„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”
współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię .....................................…........................................................................……………....
Adres zamieszkania ..........................................................................................................…………......
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
.................................................................................................................................................……….
nr telefonu.........................................................… kom....…................................................…….........
NIP ...................................................................................……................................
seria i nr dowodu osobistego ………………………..…….………. PESEL ...................................................…
Księga Wieczysta nr……………………………….. nr działki ........................................................................
Stare źródło ciepła: rok produkcji …………………….……… paliwo .........................................................
producent ……………………………… model ……………………….
rok planowanej inwestycji: ……………………………………….
Lp.

Planowany zakres inwestycyjny:

1
2
3
4

Wymiana kotła starego na nowy
Montaż kolektorów słonecznych
Montaż ogniw fotowoltaicznych
Montaż pompy ciepła

TAK

Lp.

Wybór:
NIE

Paliwo wykorzystywane w nowym kotle ciepła (PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO
JEDNĄ OPCJĘ)

Wybór:
TAK

1
2

NIE

Gaz
Biomasa
………………………………….
data i podpis czytelny
Ponadto oświadczam że:
1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu udziału w projekcie „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków
mieszkalnych (do którego załącznikiem jest niniejszy wniosek) i akceptuję warunki w nim zawarte.

2. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie
z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
3. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania
ekologicznego źródła ciepła.
4. Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria …………….…...……….,
jako uczestnik projektu, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Gminę Psary.
5. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby projektu, tj. w celu monitoringu i ewaluacji,
a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych
dotyczących innych usług i projektów mogących zainteresować składającego oświadczenie.
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Psary, z siedzibą
w Psarach, przy ul. Malinowickiej.
7. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane
w celu, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.
8. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
9. W przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się na własny koszt do zamontowania uchwytu
na flagę w widocznym miejscu na terenie swoje posesji.
10. W przypadku otrzymania dofinansowania wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego budynku mieszkalnego przez Gminę Psary w dowolnym utworze oraz w innych
materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego na następujących polach
eksploatacji:
a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
w okresie 10 lat od dnia otrzymania dofinansowania.

………………………………….
data i podpis czytelny

