WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku

Nr
:

I.

WYBÓR RODZAJU INSTALACJI (Uwaga: istnieje możliwość wyboru jednej z poniższych opcji.)
podłączenie do miejskiej sieci

ciepłowniczej

instalacja ogrzewania gazowego
Trwała likwidacja systemu ogrzewania
Instalacja

instalacja ogrzewania
opartego na paliwie stałym

kolektorów słonecznych
elektrycznego
oraz instalacja ogrzewania proekologicznego

instalacja ogrzewania olejowego

instalacja pomp ciepła
Planowana wysokość kosztów
zł
zł
kwalifikowanych realizacji zadania
Planowany termin realizacji zadania:
II.
DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI
Białystok
Ulica:
Nr budynku:
Nr ewid. działki:
Obręb geodezyjny:
Nr KW
Tytuł prawny
 własność
 współwłasność
 najem/dzierżawa
 inny (jaki?):
do nieruchomości
Liczba osób
 wolnostojący
Dom jednorodzinny
Powierzchnia
2
zameldowanych mieszkających
 bliźniaczej
m
w zabudowie
ogrzewana
 szeregowej
Czy w budynku jest prowadzona działalność
gospodarcza ?
 TAK
 NIE

Czy dach budynku pokryty jest eternitem

 TAK
III.

 NIE

RODZAJ ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Źródło ogrzewania / Rodzaj paliwa

Moc
kotłów

węgiel
drewno
ekogroszek/pellet
gaz ziemny/płynny
olej opałowy

kW
kW
kW
kW
kW

Rok
produkcji

Ilość paliwa
w roku
w zimie
ton
ton
ton
ton
ton
ton
m3
m3
3
m
m3

Sposób przygotowania
ciepłej wody

ze źródła jak ogrzewanie
bojler z grzałką elektryczną
instalacja solarna
pompa ciepła
gazowy
przepływowy
elektryczn
ogrzewacz
inny (np.: piec kaflowy, kominek
kW
y
 TAK
 NIE inny (jaki ?)
Podwójny system grzewczy
IV.
DANE WNIOSKODAWCÓW (właściciela/współwłaściciela/osoby posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością)
Nazwisko i imię
PESEL:
1.

Adres
zameldowania:

Ulica, nr domu
Miejscowość

E-mail:1
Telefon: 2
Czy wnioskodawca brał udział w projektach dofinansowujących realizację zadań w
zakresie ograniczenia emisji do powietrza, realizowanych przez Miasto Białystok
Nazwisko i imię
PESEL:
2.

3.

Adres
zameldowania:

Kod
pocztowy

TAK 

NIE 

Ulica, nr domu
Miejscowość

E-mail:
Telefon:
Czy wnioskodawca brał udział w projektach dofinansowujących realizację zadań w
zakresie ograniczenia emisji do powietrza, realizowanych przez Miasto Białystok
Nazwisko i imię
PESEL:
Adres
Ulica, nr domu

1 Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić kontakt.
2 Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić kontakt.

Kod
pocztowy

TAK 

NIE 









zameldowania:

Kod
pocztowy

Miejscowość

E-mail:
Telefon:
Czy wnioskodawca brał udział w projektach dofinansowujących realizację zadań w
zakresie ograniczenia emisji do powietrza, realizowanych przez Miasto Białystok
V.
Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:
Numer rachunku

TAK 

NIE 

Nazwa Banku
Imię i nazwisko właściciela rachunku
Adres właściciela rachunku
VI.
1.
2.
3.
4.

VII.
L.p
.
1.
2.
3.
4.
5.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, dla której ubiegam się o udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku;
Oświadczam, ze wszystkie podane w niniejszym wniosku i załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
Wyrażam zgodę na przeprowadzanie oględzin nieruchomości oraz kontroli realizacji zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w
Białymstoku w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji w terminie
do 5 lat, licząc od końcowej daty realizacji zadania, wskazanej w § 2 ust. 1 umowy;
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami określonymi w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Białegostoku, przyjętego uchwałą Nr
XIX/273/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 roku, zmienioną uchwałą Nr XII/182/2019 Rady Miasta |Białystok z dnia 18 czerwca 2019 roku
oraz Kryteriami wyboru ostatecznych beneficjentów ubiegających się o przyznanie dotacji celowej, określonymi w ogłoszeniu o naborze;

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH
Oświadczam, że na dzień składania WNIOSKU spełniam następujące kryteria społeczno-ekonomiczne:

TAK /NIE

Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub
energetycznego;
Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej – Karta Dużej Rodziny
Moja rodzina ma status rodziny zastępczej;
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna zameldowana w budynku;
Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do świadczenia rodzinnego.

VIII.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Do deklaracji załączam następujące dokumenty:
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
2. Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania (gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości)
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli dotyczy).
4. inne – jakie?

TAK/NIE

KLAZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz.UE.L.2016.119,str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127,str.2), zwanego w skrócie „RODO”, informuję, że
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie
lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 6 ust 1 lit c ) RODO, art. 6 ust 1 lit b ) RODO oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Nr XIX/273/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku" zmienionej uchwałą Nr XII/182/2019 Rady Miasta |Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r.;
4) Dane nie będą ujawniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do
przetwarzania.
5) Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym
okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest konieczne do jej zawarcia. Ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w projekcie oraz skutkować
będzie odstąpieniem od zawarcia umowy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czytelny podpis wszystkich Wnioskodawców:
1 ) …………………………….……………
Miejscowość i data / Czytelny podpis

3 ) …………………………….……………
Miejscowość i data / Czytelny podpis

2) …………………………….……………
Miejscowość i data / Czytelny podpis

