
  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

GMINA NOWY TARG 
 

Dane osoby zainteresowanej: 

 
  Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania  

Telefon  

Fax.  

e-mail  

 Dane osobowe osoby reprezentującej: 
 
Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania  

Telefon  

Fax.  

e-mail  

 Typ własności: (właściwe zaznaczyć) 

Właściciel Współwłaściciel Pełnomocnik Inne (jakie?) 
    

 

Dane obiektu : 

▪ numer działki ewidencyjnej    

▪ typ budynku ( murowany /drewniany)    

▪ szacowany rok budowy    

▪ powierzchnia budynku  [ m2 ]    

▪ budynek przed czy po termomodernizacji    

▪ stolarka okienna (stara / nowa)    

▪ ilość osób użytkujących obiekt    

▪ zużycie e. elektrycznej dla obiektu  w kWh (rok/miesiąc)*    

▪ cena energii elektrycznej ( PLN/kWh )*    
 

(* jeżeli dane dostępne to dla całego roku lub ściśle zdefiniowanego okresu ) 

 

 
Dane źródła ciepła/kotłowni: 

 

▪ rodzaj paliwa (gaz, olej opałowy, węgiel, inne)    

▪ producent kotła, rok budowy 

▪ moc kotłowni (kW) 



  

▪ pojemność zbiornika ciepłej wody użytkowej  ( litry)    

▪ ilość obiegów grzewczych    

▪ parametry pracy źródła ciepła 

(temperatury zasilania i powrotu, ciśnienie robocze)    

▪ komin wewn. czy na zewnątrz budynku (wysokość w metrach)    

▪ zużycie paliwa ( m3  , litry , tony )*    

▪ cena paliwa ( PLN/ m3  lub PLN/l lub PLN/t) *    

(* jeżeli dane dostępne to dla całego roku lub ściśle zdefiniowanego okresu ) 

 

 
Planowane działania: 

▪ zastosowanie kotła (C.O./ C.O. i C.W.U.) *Proszę wybrać właściwe      

▪ zmiana rodzaju paliwa na: 

a) pompy ciepła, 

b) kotły gazowe, 

c) kotły olejowe, 

d) kotły elektryczne, 

e) kotły na zgazowanie drewna, 

f) kotły na biomasę/pellet. 

 

 

 

 
Data: ……………………………… ……………………………………………….. 

(podpis) 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 

1) (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 

34-400 Nowy Targ na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Nowy Targ. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 403 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu dofinansowania wymiany źródeł ciepła w ramach 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działają cena zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Nowy Targ przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Nowy Targ. 

5. Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania 

sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowy Targ Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

8. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@ugnowytarg.pl 

 


