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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
udzielania dotacji celowej  
ze środków budżetu gminy Dąbrówka 
na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 
uchwalonego uchwałą nr 
XXXII.321.2022 Rady Gminy Dąbrówka 
z dnia 21 marca 2022 r.   

 

                                 

                                                                                                 (miejscowość, data)    

 

 

                                                                Wójt Gminy Dąbrówka 

                                                            ul. T. Kościuszki 14 

                                                          05-252 Dąbrówka 

 
 

W N I O S E K 
o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

 

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy  

 

 

2. Adres zamieszkania/siedziby  

 

 

3. Numer telefonu oraz adres e-mail  

 

 

4. PESEL (dot. osoby fizycznej) 

 

 

5. NIP/REGON (dot. działalności gospodarczej) 

 

 

6. Nr rachunku bankowego właściwy do wypłaty dotacji 

 

 

II. Składający wniosek:  

 osoba fizyczna  
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 osoba prawna  

 przedsiębiorca 

 inny podmiot (wpisać jaki)                                                             

 

III. Lokalizacja inwestycji: 

1. Adres lokalu/budynku    

 

 

2. Nr ewidencyjny działki 

 

 

3. Nazwa obrębu ewidencyjnego 

 

 

IV. Charakterystyka zadania 

1. Dotychczasowe źródło ciepła (opis, wg Regulaminu):  

 

 

 

 

2. Nowe źródło ciepła (opis, wg Regulaminu): 

 

 

 

 

3. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):     

 

                                 

4. Wnioskowana kwota dotacji:  

 

 

5. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu: 

 

 

6. Planowany termin rozpoczęcia prac: 

 

 

7. Planowany termin zakończenia prac:  
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8. W przypadku budynku wielorodzinnego / wielolokalowego: liczba lokali mieszkalnych, 

których dotyczy realizacja wymiany źródła ciepła: 

 

 

9. Przyłącze do sieci gazowej w budynku: istniejące / nowe *      

(prosimy podać rok przyłączenia budynku do sieci gazowej lub podpisania umowy z 

dystrybutorem). 

 

Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że:  

1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym 

wnioskiem; 

2) zapoznał się z treścią Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów 

wymiany źródeł ciepła służących ochronie powietrza na terenie Gminy Dąbrówka i 

akceptuje jego warunki; 

3) wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

________________  

Załączniki do wniosku (oryginały lub kopie po okazaniu oryginałów): 

1) oświadczenie o prawie do nieruchomości (budynku / lokalu), zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

3 do Regulaminu; 

3) * jeżeli w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji prowadzona jest 

działalność gospodarcza lub rolnicza – oświadczenie o prowadzeniu takiej 

działalności; 

4) * jeżeli wniosek o udzielenie dotacji złożył tylko jeden lub kilku ze współwłaścicieli 

nieruchomości – oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli 

nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na wymianę źródła ciepła objętą 

wnioskiem o udzielenie dotacji; 

5) * jeżeli wniosek składa pełnomocnik Wnioskodawcy – pełnomocnictwo. 

 

 

                                                                     (podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców) 

 

Uwagi: 

1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć 

poprzez wstawienie znaku X. 

2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Dąbrówka. 

3.  * - Niepotrzebne skreślić 

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia wniosku  o 

udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła. Administratorem Danych Osobowych 
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(ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce, reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z 

siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. W Urzędzie Gminy Dąbrówka 

wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych, z którym  może  Pani/Pan  skontaktować  

się za  pomocą  adresu  e-mail: : iod@dabrowka.net.pl. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Pełna treść klauzuli 

informacyjnej dostępna jest w Rozdziale VI  Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy Dąbrówka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

powietrza. 

 

mailto:iod@dabrowka.net.pl

