
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY 

IZBICKO NA REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA DLA 

OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

Ulica i nr domu ……………………………………………………………………....… 

Kod pocztowy i miejscowość ………………………………………………………...... 

PESEL ………………………………………………………………………………….. 

Seria i nr dowodu osobistego…………………………………………………………… 

Dane do kontaktu: 

Nr telefonu* …………………………………………………………………………… 

Adres mailowy* ……………………………………………………………………… 

 

2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W BUDYNKU lub MIESZKANIU 

POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY IZBICKO 

Rodzaj planowanej inwestycji*: 

a) zakup i montaż kotła c.o. gazowego ** ……………………………………………….…… 

b) zakup i montaż kotła c.o. elektrycznego ** ………………………………………………... 

c) zakup i montaż kotła c.o. olejowego ** ………………………………………………..…... 

d) zakup i montaż kotła c.o. na pellet ** ……………………………………………………… 

e) zakup i montaż kotła c.o na ekogroszek**  ………………………………………………… 

f) zakup i montaż pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW**……………... 

* podkreślić właściwe 

**  podać moc kotła lub urządzenia w kW oraz powierzchnię grzewczą budynku w m2 

3.  LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Ulica i nr domu ………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy i miejscowość…………………………………………………………… 

Numer działki i nazwa obrębu …………………………………………………………. 



4. TYTUŁ PRAWNY* 

a) własność 

Forma własności ……………………………………………………………………... 

Akt potwierdzający tytuł własności……………………………………………......…… 

b) najem 

Data zawarcia umowy najmu ………………………………………………………...… 

* wypełnić właściwy 

5. INFORMACJE O INWESTYCJI 

Planowany termin zakończenia inwestycji …………………………………………….. 

Przewidywany całkowity koszt inwestycji………………………………………...…… 

6. DOFINANSOWANIE 

W przypadku przyznania dotacji środki finansowe należy przelać na konto: 

Nazwa banku …………………………………………………………………………… 

Numer konta ………………………………………………………………………….… 

7. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

a) do chwili złożenia niniejszego wniosku korzystałem / nie korzystałem z dotacji 

budżetu Gminy Izbicko na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym / 

lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, będącym przedmiotem niniejszego 

wniosku. 

b)  wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska w związku z 

otrzymaną dotacją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbicko. 

c) akceptuję „Regulamin przyznawania dotacji na zmianę istniejącego system 

ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne” stanowiący załącznik do 

Uchwały Rady Gminy.  

 

       

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku. 

 

 

 

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

                      Data                                                                                                                   Podpis 

 

 



* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak:  

• numer telefonu 

• adres email 

wyłącznie na potrzeby kontaktu w związku z udzielaniem dotacji na realizację wymiany 

kotła. 

 
Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofać zgodę  

w dowolnym momencie. 

 

……………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

……………………………………………….. 
CZYTELNY PODPIS 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku 

mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana inwestycja. 

2. Kalkulacja kosztów realizowanego zadania, określająca przewidywane koszty 

wykonania inwestycji, ze wskazaniem typu urządzenia i jego parametrów 

technicznych podanych przez producenta. 

3. Zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego przewidzianego do wymiany. 

4. Pisemna zgoda współwłaściciela na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania (tylko  

w przypadku wnioskodawcy nie będącego jedynym właścicielu budynku lub lokalu 

mieszkalnego). 

5. Pisemna zgoda właściciela na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania ( tylko  

w przypadku, gdy z wnioskiem występuje najemca budynku lub lokalu mieszkalnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
Wypełniając się z obowiązku informacyjnego wynikający z 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) 

(Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”,  informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMNISTRATORA 

Administratorem Pana/Pani danych jest, Wójt Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12,  

47 – 180 Izbicko; 

KONTAKT Z 

ADMINISTRATOREM 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email wojt@izbicko.pl 

KONTAKT Z 

INSPEKTOREM 

OCHRONY DANYCH 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Wojciecha Janickiego, z którym można 

skontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.pl 

CEL I PODSTAWA 

PRAWNA 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w programie zmiany 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne, na podstawie ,, 

Regulaminu przyznawania dotacji celowej za środków budżetu gminy Izbicko na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewana na ekologiczne” będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy 

Izbicko,  oraz art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust 4a Ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Pani/Pana dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody na potrzeby kontaktu  

w związku z udzieleniem dotacji na realizację wymiany kotła. 

WARUNEK PODANIA 

DANYCH I 

KONSEKWENCJE 

NIEPODANIA 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia 

udziału w programie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na 

ekologiczne. 

Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofać zgodę 

w dowolnym momencie.  

KATEGORIE 

ODBIORCÓW 

Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu modernizacji systemu ogrzewania. 

PRAWO DOSTĘPU 

DO DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych oraz następujących informacji:  

a) cele przetwarzania;  

b) kategorie odnośnych danych osobowych;  

c) kategorię odbiorców; 

d) planowany okres przechowywania danych osobowych 

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

PRAWO DO 

SPROSTOWANIA 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania 

dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

PRAWO DO 

USUNIĘCIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 

dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane 

osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania;  

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;  

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;  



PRAWO DO 

OGRANICZENIA 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w 

następujących przypadkach:  

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

PRAWO DO 

SPRZECIWU 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

PRAWO DO 

COFNIĘCIA ZGODY 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej 

danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO UODO 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło 

do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane 

kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/

