
W N I O S E K  
 O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ  NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA   

 

1.Wnioskodawca  
(Imię i nazwisko właściciela) 

 

 

 
2.Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy 

 
3. Adres/dane nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła 

 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 własność/współwłasność 

W przypadku współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym 

wnioskiem zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację  inwestycji oraz posiadaniu przez 

nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac 

 użytkowanie wieczyste 

W przypadku innego prawa niż własność/współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać  

i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji 

budynku na realizację zadania. 

 

 

4 Termin rozpoczęcia realizacji zadania .......................... 
                                                                                                                               ( dzień/miesiąc/rok) 

 

5. Termin zakończenia realizacji zadania .......................... 
                                                                                                                               ( dzień/miesiąc/rok) 

 

 

 

 

 

 
 

Miejscowość: 

 

 

Powiat: 

Kod pocztowy: 

 

Ulica : Nr domu/Nr lokalu: 

PESEL: Telefon: 

 

………………………………………………………………. 
seria i nr dowodu osobistego wnioskodawcy 

 

………………………………………………………………………………… 
                                                   wydany przez                                                                       w dniu 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

Ulica: 

Nr domu/Numer lokalu: Nr działki ,Obręb: 

 

 

Nr księgi wieczystej: 

 

……/…..…………………../………. 

 



 
6. Dane dotyczące  nowego źródła ciepła 

 

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła 

ciepła 
 

Nazwa nowego źródła ciepła  

Moc cieplna nowego źródła ciepła                           kW 

Rodzaj używanego paliwa   

 
8. Opis inwestycji objętej wnioskiem: 

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

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

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

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości:  

1. maksymalnie 2 000 zł dotacji z budżetu Gminy Łysomice,  

*ogólna wysokość dotacji z budżetu Gminy i WFOŚiGW nie może przekroczyć kosztów kwalifikowalnych 

całości inwestycji.   

Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.  

UWAGA! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z 

realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma 

dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu 

 

9. Koszt zadania objętego wnioskiem  

 

Koszty kwalifikowane 

 

(np. koszt zakupu kotła, montażu oraz uruchomienia 

źródła ciepła) 

                                               zł 

9.1 Finansowanie zadania 

Uzyskana kwota dotacji z WFOŚiGW w ramach 

programu Czyste Powietrze  
                    zł 

Wkład własny                     zł 

 

Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty:  

 
1) Kserokopię wniosku o płatność końcową złożonego do WFOŚIGW w Toruniu, 

2) Dowód otrzymania dotacji z WFOŚiGW (wyciąg bankowy), 

3) Kserokopię faktury potwierdzającej zakup proekologicznego źródła ciepła. 

 

 

 

 

………………….   dnia  ...............................……                    ………………………………… 
            (miejscowość)                                (dzień, miesiąc, rok)                                                                 (podpis wnioskodawcy 

                                                                                                                                                                            lub pełnomocnika)  



Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, że posiadam prawo do nieruchomości, umożliwiające wykonanie inwestycji oraz,  

że na nieruchomości wskazanej wyżej nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza 

i nieruchomość jest wykorzystywana całorocznie (nie jest domem letniskowym). 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am  się z Regulaminem udzielenia dotacji celowej do wymiany źródła ciepła   

w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Łysomice. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o udzielenie 

dotacji.  

 

4. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym wniosku  

o udzielenie dotacji jest Gmina Łysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice.  
 

5. Moje/nasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach ubiegania się o dotację na 

realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem. 

 

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich 

danych objętych wnioskiem, od daty złożenia wniosku do upływu 3 lat od dnia wypłaty dotacji.  

 

7. Mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie wypłacona 

po rozliczeniu zadania przez WFOŚiGW jako refundacja poniesionych kosztów. 

 

8. Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. 

 

9. Oświadczam, że wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie dokonam  

z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 
 

10. Oświadczam, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 
 

11. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających 

nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne 

znaczenie dla uzyskania dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zmianami). 

 

12. Zapoznałem się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami 

stałymi na terenie Gminy Łysomice” 
 

 

 

 

 

………………….   dnia  ...............................……                    ………………………………… 
            (miejscowość)                                (dzień, miesiąc, rok)                                                                 (podpis wnioskodawcy 
                                                                                                                                                                             lub pełnomocnika)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, że: 

  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łysomice, Warszawska 8,                                     

87-148 Łysomice, 56 678 32 22 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się                                      

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                               

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

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.  

 

https://www.google.pl/search?q=ug+%C5%82ysomice&rlz=1C1GCEA_enPL798PL798&oq=ug+%C5%82ysomice&aqs=chrome..69i57j0l3.5448j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:inspektor@cbi24.pl

