
 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 

……………………………………., dnia …………………………. 

Wójt Gminy Popielów 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją 

ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Wymiana indywidualnych źródeł 

ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi 

w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” 
 

 Złożyłem /am deklarację woli przystąpienia do Projektu 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY / ÓW 

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

Ulica i nr domu …………………………………………………………………………….……….. 

Kod pocztowy i miejscowość ……………………………………………….………………… 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………..………….. 

2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W BUDYNKU LUB MIESZKANIU POŁOŻONYM NA 
TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO 

Rodzaj planowanej inwestycji*: 

a) zakup i montaż kotła c.o. gazowego; 

b) zakup i montaż kotła c.o. elektrycznego; 

c) zakup i montaż kotła c.o. olejowego; 

d) zakup i montaż pompy ciepła; 

e)  zakup i montaż pompy ciepła + panele fotowoltaiczne; 

f) termomodernizacja. 

* Podkreślić właściwe 

Powierzchnia domu/lokalu ogrzewanego nowym źródłem ciepła 

…………………………………….. m2 



3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Ulica i nr domu ……………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy i miejscowość……………………………………………………………………. 

Numer działki ………………………………………………………… 

4. TYTUŁ PRAWNY* 

Forma własności (własność/współwłasność) …………………………………………. 

Data i numer aktu potwierdzającego tytuł własności …………………………………… 

5. INFORMACJE O INWESTYCJI 

Planowany termin zakończenia inwestycji ………………………………………. 

Przewidywany całkowity koszt inwestycji………………………………….…….. 

6. DOFINANSOWANIE 

W przypadku przyznania dotacji środki finansowe należy przelać na konto: 

Nazwa banku ……..……………………………………………………………………………………. 

Numer rachunku …………………………………………………………….………………..……… 

7. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am* się i akceptuję „Regulamin udzielania dotacji na likwidację 
i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła  na bardziej ekologiczne 
wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach 
jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”, 

b) łączna kwota uzyskanych dotychczas dotacji (dofinansowań, refundacji itp.) inwestycji 
objętych niniejszym wnioskiem wraz z kwotą dotacji uzyskaną na podstawie 
niniejszego wniosku, nie przekroczą łącznej kwoty inwestycji. 

* Niepotrzebne skreślić 

…………………………………………… ……………………………………………………………… 
(data)   (czytelny podpis) 



8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę** na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Popielów, zawartych 

we wniosku o udzielenie dotacji celowej w związku z deklaracją wzięcia udziału w programie 

zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne. 

…………………………………………… ……………………………………………………………… 
(data)   (czytelny podpis) 

** Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku 

9.  Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku. 

…………………………………………… ……………………………………………………………… 
(data)   (czytelny podpis) 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

  



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, tel: 

(77) 469 20 27, e-mail: ug@popielow.pl (dalej: Administrator danych). 
2. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: 

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji 

w związku z deklaracją wzięcia udziału w programie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym na ekologiczne, na podstawie ,,Regulaminu przyznawania dotacji na zmianę istniejącego 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne” będącego załącznikiem do Uchwały Rady 
Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr VIII/44/2019 oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 
Ustawy Prawo ochrony środowiska. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres 
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Gminy Popielów, 
z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: podmioty świadczące usługi 
hostingowe, serwisowe z zakresu IT, doradcze, prawnicze. Dostęp do Pani/Pana mogą mieć także podmioty 
zaangażowane w realizację programu, oraz operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia 
korespondencji. Nadto odbiorcą Pani/Pana danych mogą stać się podmioty i instytucje, których dostęp 
do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania). 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego 
na profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, aniżeli wynikający z przepisów 
ustawowych, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe 
rozpatrzenie wniosku i udzielenie dofinansowania 

…………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 

Urząd Gminy w Popielowie 

46-090 Popielów • ul. Opolska 13 • tel. 77 / 427 58 00 • fax 77/ 427 58 38 

e-mail: ug@popielow.pl • www.popielow.pl  

Klauzula informacyjna 
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