
 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 

                 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 30.04.2021 r. 

                                                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Stryszawa 

                                                                    Stryszawa 17  

                                                                           34-205 Stryszawa 

 
WNIOSEK 

O udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie 

inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

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

 

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

Adres do korespondencji  

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

 

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

 

PESEL:………………………..     

 

2. DANE BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO, W KTÓRYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA 

    

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

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

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

Ogrzewana powierzchnia budynku/lokalu: ………………………………………………………….. 

Tytuł prawny do nieruchomości: 

     □ własność                                                              □ współwłasność, 

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

Informacja dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu objętym wnioskiem 

czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność prowadzona 

w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 

produktów rybołówstwa i akwakultury: 

       □ nie 

       □ tak,  powierzchnia przeznaczona na prowadzoną działalność gospodarczą…………………..    

    

3. Stare źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji:  

 □ stary kocioł  opalany węglem o mocy ………..KW               □ piece kaflowe sztuk: :……..  

 □ kocioł  węglowy z podajnikiem  o mocy ………..KW           □ kominek na drewno  

 □ inny :……………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania: 

□ kocioł gazowy                                                                    □ kocioł olejowy   

□ kocioł  opalany biomasą  o emisji pyłu do 20mg/m3 (przy 10% O2) 

□ kocioł  opalany biomasą                                                     □ piec zasilany prądem elektrycznym  

□ pompa ciepła do c.o.                 

 



 

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

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 budynków mieszkalnych 

w Gminie Stryszawa, przyjętego uchwałą nr  XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 

2021 r. oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

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

zainstalowanego alternatywnego źródła ciepła c.o. 

3. Oświadczam, że jestem zameldowana/y na pobyt stały na terenie  Gminy Stryszawa,  nie posiadam 

zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Stryszawa. 

4. Oświadczam, że budynek objęty wnioskiem został oddany do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz posiada numer porządkowy nadany na podstawie ustawy 

z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne  i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2101) 

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 wnioskodawcy2. 

3. inne (określić jakie) 

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

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

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

 

               

………………………………………. 

(Data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 
1 Inwestycje  powinny być zakończone nie później niż do 30 listopada.  
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 XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 2021 roku w 

sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

na dofinansowanie wymiany  źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie 

Gminy Stryszawa. 

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

