Załącznik nr 2
INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO
DOFINANSOWANIEM
Imię i nazwisko/nazwa
……………………………...……..........................................................................................….
Data zawarcia umowy:
......................................................................................................................................................
Nr umowy:
.....................................................................................................................................................
PESEL: ......................................................................................................................................
Informuję, że zadanie polegające na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego opalanego
paliwem stałym zostało zrealizowane.
Na nieruchomości (w lokalu), położonej/ym na działce nr ……….............. obręb ewidencyjny
………... w miejscowości ........................................... przy ulicy ...............................................
numer ............ zostało zamontowane urządzenie ........................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
(wpisać rodzaj zainstalowanego ogrzewania)
i ogrzewa nieruchomość/lokal o powierzchni …………...……m2.
Rachunek bankowy do wypłaty dotacji w formie refundacji:
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:……………………………………………..
Nazwa banku:……………………………………………………………………………………
Numer rachunku:

Oświadczam/my, że wyrażam/my zgodę na wypłatę otrzymanej dotacji na powyżej wskazany
rachunek bankowy.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,
że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Lipinki Łużyckie reprezentowana przez Wójta Gminy Lipinki
Łużyckie (z siedzibą przy ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, tel. 68 362 62 30, fax. 68 262 62 41, mail:
gmina@lipinki-luzyckie.pl)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych
z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie przez wymianę
istniejącego urządzenia grzewczego opalonego paliwem stałym na urządzenia grzewcze: kocioł na paliwo stałe
klasy 5, kocioł na biomasę klasy 5, kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo gazowe,
energia geotermalna jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396
z późn.zm.).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Wymagane załączniki do wniosku:
1. Faktury potwierdzające wysokość poniesionych wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1
regulaminu udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi
obiektów położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie z dowodem uiszczenia opłaty za faktury.
2. Dokument uprawniający do realizacji zadania, wynikający z odrębnych przepisów, w tym ustawy
Prawo Budowlane.

3. Dokument potwierdzający, że zamontowany kocioł na paliwo stałe, spełnia minimum
standard emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy
Ecodesign i PN-EN 303-5:2012.
Adnotacje urzędowe:
……………………………………………………………………………………...................…
…………………………………………………………………………………………..….……
………………………………………………………………..……………….............................

