
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia…………………………….. 

 

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

 

Rozliczenie przyznanej dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 

 
Imię   

 

Nazwisko/Nazwa  
 

Adres do korespondencji   
 
 

Nr telefonu  
 

Adres e-mail  
 

Lokalizacja nowego źródła ciepła 

Nr budynku/lokalu  

ulica  

Nr i obręb ewidencyjny 
nieruchomości 

………………………………………..                       ……………………………… 
                         nr                                                                                      obręb 

Typ budynku (jednorodzinny, 
bliźniak, wielorodzinny) 

 

Powierzchnia budynku/lokalu 
ogrzewana 

 

Ocieplenie/termomodernizacja  

Opis zainstalowanego nowego źródła ciepła 

Rodzaj źródła ciepła (zaznaczyć kwadrat X) 

 Piec na gaz ziemny  Piec na gaz 
butla 

 Przyłącze gazowe 
do sieci gazowej 

 Piec elektryczny  Piec na olej  Podłączenie do 
sieci 
elektrociepłowni 

 Pompa ciepła  
 
 

Piec na 
biomasę 

 Pellet (dyrektywa 
Ekodesign od 1 
stycznia 2020 roku) 

Charakter produkowanego ciepła 

 Ogrzewanie budynku  
 

Ciepła woda użytkowa 

Ciepła woda użytkowa - elektryczne  
 

 

Ciepła woda użytkowa – ekologiczne 
źródło 

  

Moc pieca w kW  
 

 

Długość w m wykonanego przyłącza 
gazowego do nieruchomości w 

  



przypadku podłączania do sieci 
gazowej. 

Nazwa pieca  
 

Klasa pieca (wg. normy  PN – EN 303-
5:2012, EKO Projekt) dane z płytki 
znamionowej lub karty obsługi pieca  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. certyfikat Ecodesign - Certyfikat  spełniania warunków Rozporządzenia Komisji Europejskiej  

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady  2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U UE L 193 z 21.7.2015 

z późn.zm) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.  

2. Kopia karty gwarancyjnej nowego pieca  

3. Faktura za zakup pieca lub pompy ciepła lub podłączenia do sieci cieplnej, 

4. Faktura za przyłącze (w przypadku przyłączania sieci gazowej) 

5. Faktura za instalację zbiornika na paliwo płynne 

 

Wszystkie dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawione na Wnioskodawcę - osoby ujęte w 

umowie dotacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  
w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego,  
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu 

iod@nowydwormaz.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim  

w Nowym Dworze Mazowieckim; 

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki; 

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 

4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz  

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 



7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub  

w inny sposób przetwarzane, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, 

▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 

▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  

w przypadku, gdy: 

▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, 

▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 

▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej  
z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą 

osobę, 

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 



8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 
przetwarzaniu w  Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim 

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

osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,  

w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą profilowane. 

 

…………………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 


