
 

 

Załącznik Nr 1 do Regulamin określającego zasady, tryb postępowania 

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowania 
z budżetu Gminy Wołomin, przedsięwzięć związanych z ochroną 

środowiska w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Wołomin, 

polegającego na wykonaniu indywidualnych instalacji gazowych 
budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych 

źródeł ciepła. 

 

Wołomin, dnia ……….…….………… 
 

 

        BURMISTRZ WOŁOMINA 

ul. Ogrodowa 4 

        05-200 Wołomin  
Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Wołominie  

 

 

 

 

 

 

[pieczęć UM] 

Indywidualny identyfikator wniosku: 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

[nadaje WOŚ – UM w Wołominie] 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin,  

przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu 

ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła. 
 

Wnoszę o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Wołomin wykonania indywidualnego przyłącza 

gazowego na nieruchomości/obiekcie położonej/ym na terenie Gminy Wołomin. 

1. Dane Wnioskodawcy: 

imię i nazwisko/nazwa ……………………………………………………………..……..………...………....  

adres zamieszkania/zameldowania/siedziba ………………………………………….…………….……..….. 

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

numer kontaktowy  ………………………………………………..……………………………………..……. 

imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli został wyznaczony) …..……………………………………………….... 

2. Tytuł prawny do nieruchomości: 

□ własność                    □ współwłasność                 □ inne (np. użytkowanie wieczyste) 

Numer księgi wieczystej (aktualny) ……..………………………………..………………………..…….…... 

3. Lokalizacja planowanych prac: 

Miejscowość  ………………………………….………………………….………………….…….…..……… 

Ulica ……………………………...…….…………………nr domu/mieszkania  …………………………… 

Nr ewidencyjny działki/działek ………………………..………obręb ………..…………………………..…. 

Rodzaj obiektu ………………………………............................ powierzchnia obiektu ……..………..…[m²]. 

4. Informacja o przedsięwzięciu: 

Stan wykorzystywanego źródła ciepła w budynku/lokalu na dzień złożenia wniosku:  

Źródło ciepła (rodzaj, wiek): ………………………….………..……….............. Moc: ………….…………. 

Rodzaj wykorzystywanego paliwa: …………….....................................…………………………...................  



 

 

Zobowiązuję się do wymiany istniejącego nieekologicznego źródła ciepła na paliwa stałe na ogrzewanie 

gazowe (należy wskazać miesiąc i rok, w którym nastąpi wymiana) ……………………………….…………. . 

Stan zaawansowania w zakresie prac przyłączenia budynku/lokalu do sieci gazowej: 

□ warunki przyłączenia do sieci gazowej, 

□ umowa o przyłączeniu do sieci gazowej. 

5. Planowany termin realizacji inwestycji objętej wnioskiem: 

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

6. Szacunkowa wysokość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (stanowi podstawę do rezerwacji 

środków): …………………........zł brutto (kwota słownie: ………………………………..………………….). 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, w którym zostały zawarte zasady, tryb 

postępowanie oraz rozliczanie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Wołomin, przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych 

z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich 

zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

Załączniki do wniosku*: 

□ Załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji jest oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego 

do obiektu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie: 

a) w przypadku obiektu będącego przedmiotem współwłasności lub współposiadania – pisemną zgodę 

wszystkich pozostałych uprawnionych lub pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie wszystkich 

pozostałych uprawnionych na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem; 

b) w przypadku wnioskodawcy posiadającego tytuł prawny do obiektu, w którym realizowane jest 

przedsięwzięcie inny niż prawo własności – pisemną zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia. 

□ Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie ważnego pełnomocnictwa, 

które należy dołączyć do wniosku. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo – 

od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Jeśli pełnomocnikiem jest ojciec, matka, brat, siostra, babcia, 

dziadek, mąż lub żona - pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie 

urzędu lub na wskazany rachunek bankowy. 

□ W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/działalności rolniczej – oświadczenie wnioskodawcy 

o jej prowadzeniu**. 

□ Oświadczenie stwierdzające, że wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu 

indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego nieekologicznym źródłem ciepła, 

zlokalizowanego na terenie Gminy Wołomin, nie dotyczy infrastruktury technicznej związanej z budową 

i wykonaniem sieci i lub przyłączenia gazowego w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych 

inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych. 

□ Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch  poprzedzających 

go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 

oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie**. 



 

 

□ Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, ze zm.) 

albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)**. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

„Spełniając obowiązek 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 informuję, 

iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Wołominie jest Burmistrz 

Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 

iod@wolomin.org.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o udzielenia dotacji 

celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na przedsięwzięcie polegające na 

wykonaniu indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem 

nieekologicznych źródeł ciepła. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b. 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 na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa, podmioty uprawnione 

do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla 

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

przez Panią/Pana tych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji, 

jak również możliwości zawarcia umowy. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

Miejscowość, data Czytelny podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika 

 

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe 
**dotyczy tylko przedsiębiorców 


