
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

W N I O S E K

o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań w ramach "Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów", poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania
w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.

Dotychczasowe, średnioroczne zużycie paliwa - ………………………………………...................…............

Moc  źródła  ciepła,  które  zostało  zakupione  lub  zostanie  zakupione  w przyszłości
…………………………………………...............................................................................................……........

Proszę o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na:

a) kotły gazowe kondensacyjne,  spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy
efektywności energetycznej minimum A,

b) kotły na lekki olej opałowy,

c) systemy  ogrzewania  elektrycznego,  przy  czym  wyklucza  się  możliwość  finansowania  urządzeń
przenośnych  (np.  grzejniki),  tzn.:  urządzenia  objęte  dofinansowaniem  muszą  być  trwale  powiązane
z budynkiem,

d) kotły  na  paliwa  stałe  lub  biomasę  charakteryzujące  spełniający  co  najmniej  wymagania  określone
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189  z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojketu dla
kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.100).

lub dofinansowanie  wymiany lokalnego źródła  ciepła  zasilanego paliwami  stałymi  lub biomasą poprzez
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):

- kolektory słoneczne,

- pompy ciepła,

- panele fotowoltaiczne,

- przydomowe elektrownie wiatrowe,

do ogrzewania budynku w budynku mieszkalnym, położonym na terenie Gminy Wojcieszów.

I. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko ................................................................................................................................................. 

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

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

Adres zamieszkania: ulica ............................................................................................... nr domu ........... 



miejscowość ............................................................................. kod pocztowy ............................................... 

nr telefonu .................................................................... e-mail ……................................................…...........

Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………………............................…………. 

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający właścicielskie prawo do nieruchomości oraz zgodę
współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania.

II. LOKALIZACJA ZADANIA

Numer działki……....…… obręb ewidencyjny…….................… miejscowość………..................................

 ulica……...........................…........…………….............................……. Nr ……..................................…….

III. ILOŚĆ  DOTYCHCZASOWYCH  ŹRÓDEŁ  CIEPŁA  LIKWIDOWANYCH  W MOMENCIE
INSTALACJI NOWEGO ŹRÓDŁA

Ilość źródeł ciepła ……………………………………………............................…………………………szt

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT ZAKUPU OGRZEWANIA

Data rozpoczęcia: ……………………........…………….

Data zakończenia: ………………………….........……...

Szacunkowy lub rzeczywisty koszt zakupu ogrzewania: …….......................…………………… zł brutto.

Jestem świadomy (-a), że wartość dofinansowania będzie w wysokości 50% kosztów zakupu nowego źródła
ciepła

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

       (podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych
przekazuje następujące informacje:  

1.Administratorem  Pana/Pani  danych  jest  Burmistrz  Miasta  Wojcieszów  z  siedzibą  w  Wojcieszowie
(59-550) przy ul. Pocztowej 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: miasto@wojcieszow.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wojcieszow.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, w związku z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w
Gminie Wojcieszów”, a następnie zawarcia umowy o dofinansowanie. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu
przy ulicy Jastrzębia 24 oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umów oraz przechowywane przez okres 5
lat od rozliczenia dotacji, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej
cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.  Podanie  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  będzie  skutkowało  niemożnością
rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy umożliwiającej przyznanie dofinansowania.

mailto:miasto@wojcieszow.pl
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……………………………
(podpis)

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji

…………………………………….....…………

(imię i nazwisko)

……………………………………......…………

………………………………………......………

(adres)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O POSIADANYM OGRZEWANIU

Oświadczam, że w nieruchomości, znajdującej się pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
i będącej moją własnością posiadam ogrzewanie na paliwo stałe 

…………………………………………………………………………………………………,
(rodzaj paliwa)

które zamierzam wymienić na ogrzewanie ekologiczne w ramach projektu poprzez jego likwidację. 

Planowany miesiąc/rok likwidacji:

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

……………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI  

w sprawie zgody na realizację zadania wymiany źródła ciepła

Jako współwłaściciele oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wymianę pieca węglowego na inne źródło
ogrzewania  w ramach  projektu  dofinansowanego  ze  środków  budżetu  gminy  oraz  WFOŚiGW  we
Wrocławiu pn.  „Ograniczenie niskiej emisji  w Gminie Wojcieszów poprzez wymianę lokalnych źródeł
ciepła". 

Oświadczenie dotyczy nieruchomości znajdującej się pod adresem:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..
(podpis)

……………………………………………………………………..
(podpis)

……………………………………………………………………..
(podpis)


