
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
Bielsko-Biała .......................................... 

(Data) 

WNIOSEK O DOTACJĘ 
z budżetu Gminy Bielsko-Biała, z wykorzystaniem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na realizację Programu 

pod nazwą: 
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” 

 

1. Dane o wnioskodawcy: 
1.1 Nazwisko i imię ................................................................................................................................................. 

PESEL:∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ nr dowodu osobistego ∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

1.2 Adres zamieszkania ................................................................................,  ...................................................... 
(ulica)      ( miejscowość) 

(telefony do kontaktu) ∟∟∟∟∟∟∟∟∟,         ∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

1.3 Numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć przyznana dotacja: 

∟∟  ∟∟∟∟∟∟∟∟  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  

w banku ................................................................................................................ 

2. Dane techniczno - ekologiczne zadania: 
2.1. Lokalizacja zadania:  budynek mieszkalny jednorodzinny w Bielsku-Białej, 

 
ul............................................................................................................... 

(podać adres budynku jednorodzinnego i kotłowni) 

2.2. Charakterystyka zadania: 

Wymiana w budynku mieszkalnym jednorodzinnym opalanego paliwem stałym nieekologicznego źródła ciepła  

na ekologiczne źródło ciepła typu 

 
.................................................................................................... ........................................................................... 

(podać rodzaj i typ nowego źródła ciepła) 

3. Dane prawno-organizacyjne 
3.1. Zadanie przygotowane i realizowane zgodnie z Regulaminem Programu 

3.2. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac od .............................................. do ................................................ 

4. Dane ekonomiczne zadania 
4.1. Przewidywane koszty zadania ................................................................................................. 

 

4.2. Wnioskowana kwota dofinansowania ..................................................................................... 
(podać kwotę wynikającą z regulaminu Programu) 

5. Przewidywany efekt ekologiczny zadania polega na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych w wyniku ograniczenia szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. 
 

 

 

..................................... 
podpis wnioskodawcy 



 
OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) 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 dnia 4 
maja 2016 r.), ja niżej  podpisana/y* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Prezydenta Miasta  Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, w związku z 
uczestnictwem w „Kompleksowym  programie ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”, w 
zakresie danych zawartych we  wniosku o dotację. 

Jednocześnie nadmieniam, iż na podstawie przepisów 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.2016.119.1) zostałem poinformowany, że: 
1) Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku o dotację jest 
Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z siedzibą: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, 
2) z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres siedziby Administratora, 
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, 
c) telefonicznie: 33 497 17 21. 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w  związku z uczestnictwem 
w „Kompleksowym  programie ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” zwany dalej 
„Programem”. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest warunkiem uczestniczenia w 
Programie,  
4) udostępnione przeze mnie dobrowolnie dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, 
5) przekazane dane będą przetwarzane przez okres pięciu lat, to jest przez czas realizacji Programu, 
6) w okresie uczestnictwa w Programie posiadam prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie ul. Stawki 2, 
7) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Jednak skutkiem wycofania zgody będzie wykluczenie się z programu,  
8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

 

 

 

Bielsko-Biała,  dnia………..........………    ................……………………… 
(podpis uczestnika programu)  

 

 


