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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ  

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRZELECZKI  
na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza dla osób fizycznych 

I DANE WNIOSKODAWCY 

1. Dane osoby ubiegającej się o udzielenie dotacji 

Imię i nazwisko  

Adres  

Kod pocztowy i miejscowość  

Numer kontaktowy  

PESEL  

Seria i nr dowodu osobistego  

 

II DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DO WYKONANIA INWESTYCJI 

Wymiana istniejącego systemu grzewczego opartego o kocioł węglowy c.o. na*: 

 Kocioł opalany biomasą (rodzaj:……………….) 

 Kocioł opalany ekogroszkiem 

 Kocioł opalany olejem opałowym 

 Kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie grzewcze 

służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej 

budynku lub lokalu 

 Kocioł gazowy 

 Pompę ciepła 

 

Ilość i rodzaj paliwa stosowanego dotychczas [t/rok]……………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Całkowita powierzchnia lokalu, w którym planuje się wymianę pieca (powierzchnia wraz 

pomieszczeniami nieogrzewanymi) [m2]……………………. 

Powierzchnia do ogrzania [m2]………………………………………………………………………... 

1. Lokalizacja inwestycji 

Adres  

Kod pocztowy i miejscowość   
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Numer działki i nazwa obrębu  

 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością 

Forma własności (własność, współwłasność itp.)  

Akt prawny potwierdzający tytuł własności 
(nr księgi wieczystej, aktu notarialnego) 

 

 

 *Oświadczam, że posiadam prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowana inwestycja. 

Oświadczenie składam pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

3. Informacje o inwestycji 

Planowany termin realizacji zadania  

Przewidywany całkowity koszt inwestycji  

4. Dofinansowanie 

Przyznaną dotację celową, po przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych i dokonaniu 

oględzin stwierdzających wykonanie i funkcjonowanie zadania, proszę przekazać na rachunek 

bankowy: 

Nazwa banku  

Numer konta  

III OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że : 

 akceptuję Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr XXVII/169/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 

2020 r. 

Data sporządzenia wniosku  

Podpis wnioskodawcy  

Załączniki do wniosku*: 

 Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego/ lokalu 

mieszkalnego, w którym planuje się przeprowadzić inwestycję 

 Zdjęcie istniejącego kotła przewidzianego do wymiany 

 Zgoda współwłaściciela na dokonanie wymiany źródła ogrzewania 

*zakreślić właściwe 
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* Strzeleczki dnia. 02.11.2020 r 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że:  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych, tel. 

77-407 66 60, e-mail ug@strzeleczki.pl   

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 

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 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki , 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia  

lub realizacji usługi. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane, 

 Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 

 

 

…………………………………………………………. 

(Potwierdzenie zapoznania się z treścią) 
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