
 
 

 
 

          
Wójt Gminy Zembrzyce 

 
WNIOSEK 

 
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań  

w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” 
 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko właściciela/najemcy lokalu/budynku mieszkalnego ) 

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

2. Adres zamieszkania/siedziby i nr telefonu Wnioskodawcy: ……………………..…………  

………………………………………………………….... telefon .………………………....... 

3. Dokument tożsamości Wnioskodawcy: ............................  seria ................. nr........................ 

4. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość:………………….................................................................................................. 

nr budynku  i lokalu ................................ nr działki ewidencyjnej .…………………………... 

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością : 

 □ własność 

 □ współwłasność 

 □ inne (np. użytkowanie wieczyste) ………………………………………………………… 

5. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła na paliwo stałe oraz moc źródła 

ogrzewania [kW]: ………………………….…………………………………………............... 

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

ilość spalanego dotychczas paliwa ………………………………………................................... 

6. Opis realizowanej inwestycji: 

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

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

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

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

7. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła: 

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

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

Moc zainstalowanego źródła ciepła ……………….. [kW] (dotyczy tylko niskoemisyjnych 

urządzeń grzewczych opalanych biomasą).  

8. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]:  …………………………………….……………… 

 



 
 

9. Planowany okres realizacji inwestycji : 

Data rozpoczęcia : ...................................... Data zakończenia: .................................................. 

10. Wysokość planowanych do poniesienia kosztów (w zł): na zmianę ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:  ………………………………………,    

(słownie złotych ……………………………….……………………………………………) 

11.  Nazwa banku i nr konta bankowego Wnioskodawcy do przekazania dotacji:   

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

 
Zembrzyce , dnia ……………………             …….……………………………………………                           
                                                                    (podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę) 

 

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am  się z treścią Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” i przyjmuję 
warunki w nim określone. 

2. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Urząd Gminy kserokopii wszelkich dokumentów 
dotyczących mojego udziału w Programie.  

3. Oświadczam, że budynek, w którym planowana jest wymiana źródła c.o. został oddany do 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym 
wykonywane będą działania objęte Wnioskiem przed modernizacją i do 5 lat po jej 
przeprowadzeniu, przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Zembrzyce. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się do stosowania wyłącznie paliwa o parametrach 
dopuszczonych przez producenta kotła. 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym Wniosku, oświadczeniach i 
wymaganych załącznikach są prawdziwe. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu uzyskania 
dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Zembrzyce” 

 

Zembrzyce , dnia ………………………… ……………………………………….………… 

                                                      (czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę) 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zembrzyce, 34-210 
Zembrzyce 540, tel. 33 8746002 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@zembrzyce.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dotacji na dofinansowanie zadań w 
ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  



 
 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 
b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych.  

 

  
Załączniki do wniosku: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu bądź budynku (kserokopię np. aktu notarialnego, 

wypisu z księgi wieczystej nie starszego niż 3 miesiące na dzień składania wniosku, umowa najmu itp.),  
2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę 

pozostałych współwłaścicieli na wykonanie modernizacji  oraz na przekazanie dotacji wnioskodawcy.  
3. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela(właścicieli) na wykonanie modernizacji  oraz na przekazanie dotacji Wnioskodawcy.  
4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych – wymaganych przepisami ustawy Prawo 

budowlane (o ile takie jest wymagane), bądź innych dokumentów potwierdzających brak konieczności 
uzyskania stosownych zezwoleń np. oświadczenie wykonawcy robót o braku konieczności przebudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej w przypadku podłączenia kotła gazowego do istniejącej już instalacji. 

5.  W przypadku najemców mieszkań zgoda właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty 
związane z przebudową systemu grzewczego będą w całości poniesione przez Wnioskodawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


