
 

Załącznik  nr 1  

do Regulaminu  

 

 

WNIOSEK 

O udzielenie w 2019 r. dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji 

związanych ze zmianą systemu ogrzewania. 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji  

(jeśli jest inny niż adres zamieszkania):……………………………………………………………………… 

 

Tel. Kontaktowy:……………………………………………………………………………………………… 

 

PESEL:………………………..     

 

2. DANE BUDYNKU, W KTÓRYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA 

    

Adres:…………………………………………………………………………..……………………….. 

Nr działki ewidencyjnej, na której położany jest budynek………………………………………………. 

Nr księgi wieczystej:…………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości: 

     □ własność                                                              □ współwłasność, 

     □ użytkowanie wieczyste                                              □ inny, jaki:………………………………….  

      

3. Stare źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji:  

 □ stary kocioł  opalany węglem   

 □ kocioł  węglowy z podajnikiem   

 □ piece kaflowe sztuk: :……..  

 □ kominek na drewno  

 □ inny :……………………………. 

Rodzaj i ilość spalanego paliwa na rok: ……………………………………………… 

4. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania: 

□ kocioł  nowej generacji opalany węglem (ekogroszek)  

□ kocioł  nowej generacji opalany biomasą   

□ kocioł gazowy  o mocy ……. 

□ kocioł olejowy  o mocy ……. 

□ piec zasilany prądem elektrycznym o mocy ……. 

Rodzaj i ilość spalanego paliwa na rok po modernizacji: ……………………………………………… 

Ogrzewana powierzchnia:…………………………. 

Data wpływu 
 

Godzina 

wpływu 

 



Planowany termin modernizacji (data zakończenia) 
1
 :……………..…………………………… 

Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ……........................................................... zł. 
                (na podstawie załączonego kosztorysu) 

Sposób przekazania dotacji: 

Przelewem na konto Wnioskodawcy nr ………………………………………………..……. 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny 

budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa, przyjętego uchwałą nr IV/37/19 Rady Gminy 

Stryszawa z dnia 28 marca 2019 r. oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

2. Oświadczam, że w budynku objętym wnioskiem obok wymienionego w punkcie 3 wniosku nie ma 

zainstalowanego alternatywnego źródła ciepła c.o.  

3. Oświadczam, że nie zostałem/am zobowiązany/ma żadnym prawnym dokumentem do 

zamontowania ekologicznego źródła ciepła w Budynku objętym wnioskiem. 

4.  Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

5.  W przypadku nie zakwalifikowania mojego wniosku na deklarowany rok wyrażam zgodę na 

przesuniecie terminu realizacji inwestycji na rok następny. 

6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji oraz w 

okresie 5 letniej trwałości Zadania, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję  Urząd Gminy 

Stryszawa. 

 

Do wniosku załączam : 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja, 

jaki:……………………………………………………………………………… 

2. Zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu 

ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości  dotacji na rzecz wnioskodawcy
2
. 

3. Kosztorys lub inny dokument zawierający planowany koszt inwestycji z  kalkulacją ceny (szacowany 

koszt inwestycji  z wyszczegółowieniem  armatury, która zostanie zakupiona w celu realizacji 

Inwestycji z podaniem kosztów jednostkowych, koszt usługi montażu kotła c.o. itp.). Dokument 

potwierdzony przez Wykonawcę.  

4. Dokument potwierdzający moc grzewczą Starego źródła ciepła, 

jaki:  ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. inne (określić jakie) …........................................... 
 

 

(Data i podpis Wnioskodawcy)………………………………………. 

                                                           
1
 Inwestycje  powinny być zakończone nie później niż do 30 września.  

2
 w przypadku, gdy wnioskodawca jest jednym z współwłaścicieli Budynku. 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa posiadający 

siedzibę pod adresem 34-205 Stryszawa 17 , tel. 33 874 72 72. 

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Krzysztof  Książek, z którym 

można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@stryszawa.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora danych. 

3) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

w związku z Uchwałą Nr XV/12/16 (ze zm.) Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 kwietnia 2016 

roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Stryszawa 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”  w celu 

udzielenia dotacji na realizację zadania zgodnie z Regulaminem udzielania osobom fizycznym 

dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 

proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa przyjętego Uchwałą nr 

IV/37/2019 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 marca 2019 r. 

4) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 

5) Dane będą  przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do : 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

b) przenoszenia danych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do oceny wniosku i zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie otrzymania dotacji. 

8) Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

                                                                 ……………………………………………….. 

                                                                                                    (data i podpis)    

mailto:iod@stryszawa.pl


 


