
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu  

 

 

………………………………………….. 

     Nr wniosku (nadaje Urząd)  

 

WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU ………… DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 

GMINY ŻURAWICA NA ZMIANĘ ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA 

PALIWIE STAŁYM NA EKOLOGICZNE. 

 

1. Dane Wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko: ……………………….………………………………………………….…………… 

Miejscowość, ulica i nr domu: ……………………………………...…………………………………. 

Kod pocztowy: ...………………………………………...…………………………………………...... 

PESEL: .....………………………………………………………………………………………………. 

Dane do kontaktu: 

Nr telefonu: ...…………………………………………………………………………………………. 

Adres mailowy: …………………………….…………………………………………………………. 
 

2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W BUDYNKU LUB LOKALU MIESZKALNYM 

POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY ŻURAWICA 

Rodzaj planowanej inwestycji*: 

a) zakup i montaż kotła c.o. gazowego o mocy: …………………………….. kW 

b) zakup i montaż kotła c.o. elektrycznego o mocy: …………………..…….. kW 

Powierzchnia domu/lokalu ogrzewanego nowym źródłem ciepła: …………… m2 

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Miejscowość, ulica i nr domu: …………………………………………………………….…............ 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………….…………….…........ 

Numer działki i obręb geodezyjny: …………………………………………....……………….......... 
 

4. TYTUŁ PRAWNY* 

a) własność 

b) współwłasność  

 

5. INFORMACJE O INWESTYCJI 

Planowany termin zakończenia inwestycji  

…………………………………………………………………………………… 

Przewidywany całkowity koszt inwestycji ( w złotych): 

1) zakup kotła c.o. …………………………..…………………………………. 

1) instalacja kotła c.o. ……………………………….…………………………. 
 

6. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

a) zapoznałem/am* się i akceptuję „Regulamin przyznawania dotacji na zmianę istniejącego systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady 

Gminy Żurawica w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Żurawica na realizację zadań służących ochronie powietrza, 

b) łączna kwota uzyskanych dotychczas dotacji (dofinansowań, refundacji) inwestycji objętych 

niniejszym wnioskiem wraz z kwotą dotacji uzyskaną na podstawie niniejszego wniosku, nie 

przekroczą łącznej kwoty inwestycji, 



 

c) do chwili złożenia niniejszego wniosku korzystałem/am  nie korzystałem/am z dotacji budżetu Gminy 

Żurawica na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym / lokalu mieszkalnym w budynku 

wielorodzinnym*, będącym przedmiotem niniejszego wniosku  

d) informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 osobowych) przekazuję Państwu informację na temat 

gromadzonych danych, w związku z realizacją przedmiotowego wniosku:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Żurawica jest 

Wójt Gminy Żurawica z siedzibą w Żurawicy  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica 

 Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Tomasza Mielecha,  

z którym można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@zurawica.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.  

 Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja przez Gminę Żurawica 

zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 

korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej t.j. art. 6 ust. 

1 lit. e i art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W pozostałym zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe 

w oparciu o zawartą umowę tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w przypadku podania przez  

Panią/Pana dodatkowych danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana dobrowolna 

zgoda. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku 

niepodania danych złożony wniosek nie będzie rozpatrywany. 

 Więcej informacji dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej gminy Żurawica: 

http://www.zurawica.pl w zakładce "dla mieszkańca" w zakładce "ochrona danych osobowych". 

Niezależnie od powyższego jednym z załączników do zawieranej umowy jest klauzula 

informacyjna spełniająca wymogi określone w art. 13 RODO.  

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania zadania inwestycyjnego w trakcie jego 

realizacji oraz po jego zakończeniu. 
 

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku  

 

………………………………………………   …………………………………… 

Miejscowość, data        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 właścicielem 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). 

6. Pisemna zgoda właściciela/administratora budynku (spółdzielni mieszkaniowej wspólnoty 

mieszkaniowej, itp.) na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym (tylko 

w przypadku, gdy z wnioskiem występuje właściciel / najemca lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym).  

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

 

* niepotrzebne skreślić  


