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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów 
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 
lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów” 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY LELÓW NA DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE 

ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNYM NA TERENIE GMINY LELÓW 

 

A. ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Lelów 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO  WNIOSEK 

B.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA  KTÓREJ  BĘDZIE  REALIZOWANE  

PRZEDSIĘWZIĘCIE  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2.    Własność   Współwłasność   Użytkowanie wieczyste 

       Najem   Inny: .......................................................................................................................  (jaki) 
 

B.2  SKŁADAJĄCY  WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3.   Osoba fizyczna   Pełnomocnik 
 

B.3. DANE  IDENTYFIKACYJNE   

4. Imię / Imiona 5. Nazwisko 6. Pesel 

 

B.4.  ADRES  ZAMIESZKANIA 

10.  Kraj 11.  Województwo 12.  Powiat 

13.  Gmina 14.  Ulica 15.  Nr domu 16.  Nr lokalu 

17.  Miejscowość 18.  Kod pocztowy 19.  Poczta 

 

B.4.  ADRES  DO KORESPONDENCJI  (pola należy wypełnić w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

20.  Kraj 21.  Województwo 22.  Powiat 

23.  Gmina 24.  Ulica 25.  Nr domu 26.  Nr lokalu 

27.  Miejscowość 28.  Kod pocztowy 29.  Poczta 
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C.  LOKALIZACJA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

30.     Dom jednorodzinny       Lokal mieszkalny    Budynek wielorodzinny 

31.  Gmina 32.  Ulica 33.  Nr domu 34.  Nr lokalu 

35.  Miejscowość 36.  Kod pocztowy 37.  Poczta 

38.  Obręb 39.  Nr ewid. działki 40.  Nr Księgi Wieczystej 

41.  Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu:    ............................. m
2 

 

D. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ         

W  BUDYNKU/LOKALU  MIESZKALNYM  OBJĘTYM  WNIOSKIEM  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

42. W budynku/lokalu mieszkalnym objętym wnioskiem prowadzona jest działalność 

gospodarcza          

                                                      Tak                                        Nie 

43.   W budynku/lokalu mieszkalnym znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod 

działalność gospodarczą ogrzewane wspólnie z pozostałą częścią budynku/lokalu: 
 

                               Tak, o powierzchni  .............. m
2
                           Nie 

 

E. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  LIKWIDOWANEGO  ŹRÓDŁA  CIEPŁA (Stare Źródło Ciepła) 
 

 

44. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi likwidacja następującego źródła ciepła: 
 

  kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe  

  kominek opalany paliwem stałym 

  piec opalany paliwem stałym zlokalizowany w pomieszczeniu mieszkalnym w ilości ....... 

szt. 

  inne: ......................................................................................................................................... 

* zaznaczyć właściwy kwadrat 
 

45. Dane techniczne likwidowanego źródła ciepła: 

Producent ........................................... Typ ..................................... Model 

................................. 

Moc ....................  kW,   Rok budowy .........................   Paliwo ..................................................   

F. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  NOWEGO  ŹRÓDŁA  CIEPŁA 
 

46. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi instalacja następującego źródła ciepła: 

  kocioł opalany paliwem stałym (węgiel)* o mocy ............... kW 

  kocioł opalany paliwem stałym (biomasa)* o mocy ............ kW 

 
(*) kocioł z podajnikiem automatycznym spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

minimum wymogi: 

a) wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. (ekoprojektu) w szczególności 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 ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, 

b)  5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303- 5:2012 lub nowszej. 



3 | S t r o n a  
 

G. CHARAKTERYSTYKA  ZADANIA 
 

47. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia: 
 

48. Planowana data zakończenia przedsięwzięcia 
      (poniesienia ostatniego kosztu) 

       

49. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia  

50. Wnioskowana kwota dotacji celowej z budżetu  

      Gminy Lelów  
      (50% kosztów przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 3.000 zł) 

 

H. INFORMACJA  O  INNYCH  ŹRÓDŁACH  FINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

51. Przedsięwzięcie finansowane jest przez inne podmioty: 

  Tak: 

  Nie Nazwa podmiotu: 

Wysokość dofinansowania: 
 

I. WYKAZ  DOKUMENTÓW  DOŁĄCZONYCH  DO  WNIOSKU: 

       PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  WNIOSEK 

 

 

L.p. Nazwa dokumentu TAK NIE 

1. 

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania 

nieruchomością/lokalem mieszkalnym przez Wnioskodawcę 

(kopia aktu notarialnego, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu, inne) 

  

2. 

Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie Starego Źródła 

Ciepła na Nowe Źródło Ciepła  

(w przypadku współwłasności) 

  

3. 

Zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu 

mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia przez posiadacza wraz z 

tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością/lokalem mieszkalnym  

(w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem 

nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego) 

  

4. Dokumentacja fotograficzna Starego Źródła Ciepła w kotłowni   

5. 
Pełnomocnictwo 

(w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika) 
  

6. Inne:   

Data Czytelny podpis 
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J. OŚWIADCZENIA: 

1. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu udzielania dotacji 

celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów. 

2. 
Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności 

względem Gminy Lelów 

3. 

Oświadczam, że w przypadku udzielenia przez Gminę Lelów dotacji celowej będącej 

przedmiotem wniosku zainstalowane Nowe Źródło Ciepła będzie głównym źródłem ciepła 

budynku/lokalu mieszkalnego w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia 

przedsięwzięcia. 

4. 

Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT* z tytułu realizacji 

dotowanego przedsięwzięcia przysługuje/nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT*    

(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto). 

*  niepotrzebne skreślić 

5. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku/lokalu 

mieszkalnym przez osoby uprawnione przez Gminę przed, w trakcie i w okresie 5 lat od 

daty zakończenia przedsięwzięcia. 

6. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o 

udzielenie dotacji 

      PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  WNIOSEK 

 
Data Czytelny podpis 

K. KLAUZULA  INFORMACYJNA  
 

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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że: 
  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta z siedzibą 
w Lelowie, przy ul. Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mgr Katarzyna Macherzyńska,  
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu Gminy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji 
zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane w czasie określonym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.  
 

Zostałem/-am zapoznany z klauzulą informacyjną 

Data Czytelny podpis 

 


