
Załącznik Nr  1  

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego 

na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym na terenie Gminy Polanka Wielka 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i Imię  

2. Adres Wnioskodawcy:…………………...………………………………………………………….. 

3. Numer telefonu: ………………………………………………………………………….................. 

4. Adres nieruchomości: ……………………………………………………………  

5. Nr działki ewidencyjnej: ………………………………………………………………………….... 

6. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

 własność/współwłasność, 

 najem, 

 inne (określić jakie)………………………………………………………………………. 

II. Adres budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego*, w którym planowana jest modernizacja 

systemu ogrzewania 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

III. Charakterystyka obecnie stosowanego źródła ogrzewania w budynku: 

1. Rodzaj źródła ciepła: 

Rodzaj źródła ciepła Ilość sztuk Moc Klasa Rodzaj opału 

Kocioł na paliwo stałe     

Piec kaflowy     

Koza     

Kominek     

Trzon kuchenny     
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IV. Rodzaj proekologicznego źródła ogrzewania, na które zostanie wymienione stare źródło 

ogrzewania: 

o Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy …..kW 

o Kocioł elektryczny (inny niż pompa ciepła) o mocy ……kW 

o Pompa ciepła o mocy ……. kW 

o Kocioł na biomasę – tylko w przypadku braku warunków do zamontowania pieca gazowego 

Dodatkowe informacje dot. źródła ciepła:………………………………………………………………. 

Nowe kotły na biomasę muszą charakteryzować się poziomem efektywności energetycznej  

i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych  

do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,  

co potwierdza się zaświadczeniem wydawanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 

Kocioł musi spełniać 5 klasę według norm PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać wymagania 

ekoprojektu. 

Załączniki do Wniosku:  

a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku mieszkalnego), 

na której realizowana będzie zmiana systemu ogrzewania (np.: akt notarialny; aktualny 

odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku 

z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępnionego 

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; aktualny wypis  

z rejestru gruntów; postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt 

poświadczenia dziedziczenia; itp.);  

b) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przez 

Wnioskodawcę zmiany systemu ogrzewania, podpisanie przez niego umowy z Gminą 

Polanka Wielka i pobranie całości należnego dofinansowania w przypadku, gdy 

Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości objętej planowaną zmianą systemu ogrzewania; 

c) potwierdzenie braku istniejącego przyłącza budynku do sieci gazowej lub braku 

technicznej możliwości ogrzewania budynku za pomocą tego paliwa poprzez przedłożenie 

stosownej dokumentacji wystawionej przez operatora sieci gazowej – w przypadku 

zaznaczenia w pkt. IV kocioł na biomasę; 

d) dokumentacja fotograficzna wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ogrzewania 

wraz z widoczną tabliczką znamionową. 

Oświadczam, że:  

1) Znana jest mi treść Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza polegających na zmianie starego 

źródła ciepła na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Polanka Wielka.  

2) Zapewnię udział środków własnych w realizacji zadania;  
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3) Budynek mieszkalny jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego;  

4) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Polanka Wielka oględzin w budynku mieszkalnym oraz wykonania dokumentacji 

fotograficznej, przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu, w celu sprawdzenia  

i udokumentowania realizacji zmiany systemu ogrzewania na warunkach określonych  

w Regulaminie;  

5) W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości (budynku mieszkalnego) na której 

realizowane będzie zadanie objęte Wnioskowanym dofinansowaniem zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wójta Gminy Polanka Wielka 

6) Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie niniejszego Wniosku nie jest jednoznaczne  

z przyznaniem dotacji. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Polanka Wielka reprezentowana 

przez Wójta Gminy Polanka Wielka z siedzibą przy ulicy Długiej 61 w Polance Wielkiej,  

kod pocztowy: 32-607, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez pocztę e-mail:iod@polanka-wielka.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Wniosku o udzielanie dotacji 

na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego 

systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie 

Gminy Polanka Wielka. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy 

nadrzędnych przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Gminą Polanka Wielka na 

podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia całości 

programu a po tym czasie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się 

na podstawie udzielonej zgody. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne 

z rezygnacją z udzielenia dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

złożenia i rozpatrzenia składanego Wniosku. Wniosek bez podanych danych nie zostanie 

rozpatrzony. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

    

         ………………………………………………… 

                                                                                                                        (data i podpis Wnioskodawcy) 
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