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UCHWAŁA NR XXVII/161/2018
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy
Bądkowo w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529,
poz. 1566, poz. 1688, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056 i poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88) uchwala się
co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bądkowo na dofinansowanie
zakupu, montażu i uruchomienia źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego EKOpiec
2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Celem programu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku
z procesami spalania paliw stałych na obszarze Gminy Bądkowo.
§ 2. 1. W ramach programu Gmina Bądkowo udzieli w 2018 r. nie więcej niż dziesięciu dotacji celowych.
2. Dotacje udzielane będą tylko pod warunkiem uzyskania przez Gminę Bądkowo dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje celowe określa uchwała budżetowa.
§ 3. 1. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany
w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których
posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby
mieszkaniowe.
2. Na nieruchomości, wykorzystywanej na własne potrzeby mieszkaniowe, nie może być prowadzona
działalność gospodarcza.
3. Współwłaściciel może skorzystać z dofinansowania po przedłożeniu zgód pozostałych współwłaścicieli.
Współmałżonkowie składają wspólny wniosek.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 4. 1. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła
zasilanego paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła o wyższej sprawności:
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1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 3;
2) kotły gazowe, o których mowa w ust. 4;
3) kotły olejowe, o których mowa w ust. 4;
4) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym);
2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących norm.
3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze-Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW-Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie lub
b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne),
określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe,
ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji
kotłów rusztu awaryjnego.
4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy
wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne.
5. Wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-rozruchowej lub
5) deklaracji zgodności.
6. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu.
7. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo.
8. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
9. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
1) kosztów sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) kosztów robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez osobę ubiegającą się o dotację;
3) kosztów budowy sieci (instalacji) wewnętrznej.
10. Nie przyznaje się dofinansowania na:
1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych;
2) zakup urządzeń grzewczych do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego.
11. Dotacją nie mogą być objęte prace, które zostały wykonane przed dniem podpisania umowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–3–

Poz. 2694

12. Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.
Rozdział 3.
Wysokość dotacji celowej i źródła finansowania
§ 5. 1. Dotacja udzielona zostanie z budżetu Gminy Bądkowo na zasadzie refundacji poniesionych kosztów
kwalifikowanych.
2. Ustala się kwotę dotacji w wysokości 4.000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, finansowana będzie w kwocie:
a) 2.000 zł ze środków własnych Gminy Bądkowo;
b) 2.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 6. 1. Dotacja celowa może być przyznana na pisemny wniosek uprawnionej osoby.
2. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć najpóźniej do 15 czerwca 2018 r.
3. Wybór wniosków przewidzianych do dofinansowania, spośród wszystkich wniosków spełniających
kryteria, nastąpi w drodze publicznego losowania. Miejsce i termin losowania zostaną podane do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy.
4. Wylosowanych zostanie 10 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania. Spośród pozostałych
wniosków stworzona zostanie lista rezerwowa wg kolejności losowania.
5. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonym wniosku dopuszcza się możliwość
jednokrotnego uzupełnienia wniosku.
6. Wniosek nieuzupełniony w terminie 7 dni od doręczenia wnioskodawcy wezwania do jego uzupełnienia
nie będzie rozpatrywany, a złożenie uzupełnienia po wyznaczonym terminie będzie traktowane jako złożenie
nowego wniosku.
7. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane.
§ 7. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być realizowana
inwestycja;
2) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji.
§ 8. 1. Wniosek podlega ocenie pod względem merytorycznym i formalnym przez komisję opiniującą,
powołaną zarządzeniem wójta.
2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje wójt.
3. Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji.
§ 9. 1. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu przez Gminę Bądkowo promesy na
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji,
w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.
Rozdział 5.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 10. 1. Beneficjent, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia
Wójtowi rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym w terminie wynikającym z umowy.
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2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty kwalifikowane inwestycji poniesione po
dacie zawarcia umowy.
3. W celu rozliczenia dotacji celowej, dotowany zobowiązany jest przedłożyć:
1) wniosek o wypłatę dotacji;
2) kopie faktur (wraz z oryginałami do wglądu) dokumentujących całość poniesionych wydatków,
wystawione na Wnioskodawcę;
3) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
zadania;
4) kopię umowy (wraz z oryginałem do wglądu) z dostawcą ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub gazu;
5) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła;
6) dokumenty określone w § 4 ust. 5, zgodne z normami i wytycznymi zawartymi w § 4 ust. 3 i 4.
4. Rozliczenie dotacji nastąpi po przeprowadzeniu wizji lokalnej potwierdzającej wymianę źródła ciepła
i gotowość przystąpienia do eksploatacji. Z wizji lokalnej sporządza się protokół.
5. Dotacja celowa zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa
w ust. 4.
§ 11. 1. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z umową wykonaniem zadania sprawuje wójt.
2. Beneficjent ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji zapewnić upoważnionym
przedstawicielom Gminy Bądkowo oraz przedstawicielom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli.
3. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Beneficjent nie może bez pisemnej zgody Gminy Bądkowo
dokonywać zmian ani przeróbek urządzeń lub instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji
ani zamontować innego źródła ciepła. Zakaz ten nie dotyczy konieczności wymiany nowego źródła ciepła
w razie jego awarii i braku możliwości jego naprawy na inne źródło ciepła o co najmniej takich samych
parametrach, po uprzednim zawiadomieniu Gminy Bądkowo i uzyskaniu jej zgody.
4. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Beneficjent jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń
i instalacji, o których mowa w ust. 3, w należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji
i przeglądów na własny koszt.
5. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, Beneficjent jest
zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy dotacyjnej na rzecz nabywcy
nieruchomości.
6. Rozliczenie udzielonej dotacji dokonane będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077).
§ 12. Beneficjent zostanie obciążony karą umowną w wysokości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami
w przypadku:
1) zamontowania w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji innego źródła ciepła bez pisemnej zgody Gminy
Bądkowo;
2) wprowadzenia w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji zmian i przeróbek urządzeń lub instalacji
zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Gminy Bądkowo;
3) nieudostępnienia w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli
przez przedstawicieli Gminy Bądkowo oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
4) zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji i niedokonania cesji praw i obowiązków
wynikających z Umowy dotacyjnej, na rzecz nabywcy nieruchomości.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 13. Wnioskodawca składając wniosek w ramach Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb realizacji Programu i w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bądkowo
Dariusz Skierkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/161/2018
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
WNIOSEK
przystąpienia do Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez
WFOŚiGW w Toruniu i Gminę Bądkowo, polegającego na wymianie źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bądkowo.
Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie i zastąpieniu kotła węglowego
następującymi źródłami ciepła (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź):
1 Kotły na paliwa stałe 1)
1 Kotły gazowe 2)
1 Kotły olejowe 2)
1 Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
w budynku/lokalu mieszkalnym, położonym w ……………………...………………………….
……………………………………………………………………………………………………
nr działki ………………………… obręb ewidencyjny ………………………………………...
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………….
zamieszkania:…………………….………………………………………………………..

Adres

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………..
Adres email:………………………………………………………………………………………
2. WARUNKI DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł do wymiany jednego źródła ciepła
w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, lecz nie więcej niż do
wysokości poniesionych kosztów.
Dotacja finansowana będzie w kwocie:
·2 000 zł ze środków własnych Gminy Bądkowo,
·2 000 zł ze środków WFOŚiGW.
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
UWAGA! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych
z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma
dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
3. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
a. przelewem na konto Wnioskodawcy nr ………………………………….…………………….
b. jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: wypłatę z kasy Urzędu Gminy w Bądkowie.
4. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
1 własność/współwłasność
Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności
Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
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1 użytkowanie wieczyste
Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości.
5. UPOWAŻNIENIE (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości wniosek
składa inna osoba, tj. osoba upoważniona – pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku)
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:……………………………………………………………
Dane upoważnionego (adres, telefon kontaktowy):………………………………………...….....
6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA planowanego do wykonania w 2018 roku
1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji …………..szt. (ogrzewających
pomieszczenia)
2. Podać aktualnie istniejące źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo, itp.):………………………….
……………………………………………………………………………………………………
3. Podać planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo itp.):………..……………………
……………………………………………………………………………………………………
UWAGA! Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/jeden lokal mieszkalny może być udzielone
jedno dofinansowanie w ramach Programu EKOpiec 2018. Program EKOpiec 2018 nie dotyczy
nieruchomości wykorzystywanych sezonowo.
7. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
Data rozpoczęcia: …………………………
Data zakończenia:………………………… (prace nie mogą być zakończone przed terminem złożenia
wniosku i przeprowadzenia oględzin).
UWAGA! Obowiązek realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 15.10.2018 r.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, które Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku:
·Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi
wieczystej itp.).
·Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz o oświadczenie o wyznaczeniu jednego
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji
·W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć osobno treść upoważnienia. Upoważnienie
powinno, oprócz wskazania osoby, zawierać datę, dokładny opis czynności objętych
upoważnieniem/pełnomocnictwem oraz termin jego obowiązywania.
WAŻNE! Objaśnienia
1) Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub
2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa
kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe,
ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji
kotłów rusztu awaryjnego.
2) Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
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2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń,
ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury
i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury
i urządzenie słoneczne.
WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku), po wykonaniu zadania zgodnie z umową
o udzielenie dotacji celowej.
Dla potwierdzenia wykonania zadania Wnioskodawca przedłoży:
·fakturę VAT/rachunek potwierdzającą/y poniesione wydatki na realizację zadania – dokumenty te
powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (oryginały zostaną zwrócone wnioskodawcy po
rozliczeniu zadania),
·protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą
a Wykonawcą przedsięwzięcia,
·oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.
Ponadto do formularza rozliczenia należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od
rodzaju nowego źródła ciepła:
·certyfikat zgodności wydany przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normą PN-EN 3035:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła lub
·świadectwa/zaświadczenia badań lub
·etykiety efektywności energetycznej lub
·wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
·deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),
·opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku (jeśli jest wymagana do
odbioru).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu
priorytetowego EKOpiec 2018 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Z dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie 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.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w celach realizacji programu priorytetowego
EKOpiec 2018 jest Gmina Bądkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Bądkowo. Zgodnie
z Rozporządzeniem 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 osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- przenoszenia danych;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
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Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem WFOŚiGW w Toruniu Programu priorytetowego EKOpiec 2018;
2. Nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania zadania
objętego niniejszym wnioskiem;
3. Przyjmuję, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego przed jego
realizacją oraz po jego zakończeniu.
4. Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła na paliwo
stałe.
5. Mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie
wypłacona po rozliczeniu zadania przez WFOŚiGW jako refundacja poniesionych kosztów.
6. Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest w całości na własne potrzeby mieszkaniowe
i nikt z osób wspólnie zamieszkałych nie prowadzi działalności gospodarczej z siedzibą w przedmiotowej
nieruchomości.
7. Oświadczam, że wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie dokonam
z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
8. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy w Bądkowie w przypadku rezygnacji
z realizacji przedsięwzięcia.
…………………………………….
/data/
/podpis/

………………………………………….

