
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/253/2018 

Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 29 marca 2018 r. 

 

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

  Wnioskodawca 

Nr ewidencyjny wniosku 

 

Data wpływu 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła  

lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia 

 

I. DANE O WNIOSKODAWCY 

1.  Nazwisko i imię/pełna nazwa Wnioskodawcy 

 

 

2. 
 Adres zamieszkania/siedziby 

Wnioskodawcy 

 

 

3.  Adres do korespondencji 

 

 

4.  Telefon kontaktowy, e-mail 

 

5.  Forma prawna Wnioskodawcy 

□ osoba fizyczna 

□ przedsiębiorca 

□ osoba prawna 

□ inna   

6. Dowód tożsamości 

 

7.  NIP/KRS 
/dotyczy tylko osób prawnych lub przedsiębiorców/ 
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8.  PESEL/REGON 

 

9.  Dane pełnomocnika  

 

10.  Lokalizacja zadania 

 

11. 
 Stan prawny nieruchomości, 
na której ma być realizowane zadanie 

□ właściciel nieruchomości 

□ współwłaściciel 

□ inne (jakie?) 

……………………………………………………. 

 

II. DANE INSTALATORA 

1.  Nazwa firmy wykonującej instalacje 
 

2.  Adres firmy  
 

 

III. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

□  Wnioskuję o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła 

1. 
 Rodzaj używanego obecnie paliwa do 
ogrzewania domu 

 

2.  Moc aktualnego kotła                         [kW] 

3.  Ilość palenisk na paliwo stałe  

4.  Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku   
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5. 
 Planuję wymienić obecny kocioł na kocioł 
zasilany: 
 

□ kocioł gazowy 

□ kocioł olejowy 

□ kocioł na biomasę  

□ kocioł węglowy  

6.  Planowana moc nowego kotła  [kW] 

7.  Zakres prac objęty wnioskiem  

 

IV. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

□  Wnioskuję o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych 

1. 
 Rodzaj używanego obecnie paliwa do uzyskania 
ciepłej wody użytkowej 

 

2. 
 Ilość zużywanego paliwa do uzyskania ciepłej 
wody użytkowej w ciągu roku  

 
 

3. 
 Ilość osób zamieszkująca posesję na której 
zlokalizowany będzie zestaw kolektorów 
słonecznych 

 

4.  Planowana lokalizacja kolektorów słonecznych  

□ na dachu, 

□ na ścianie budynku 

□ na gruncie 

5.  Zakres prac objęty wnioskiem  

 

V. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

□  Wnioskuję o udzielenie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej 

1. 
 Ilość osób zamieszkująca posesję na której 
zlokalizowana będzie instalacja fotowoltaiczna  

 

2. 
 Ilość zużytej energii elektrycznej w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy  
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3.  Planowana lokalizacja paneli fotowoltaicznych 

□ budynek mieszkalny, 

□ budynek gospodarczy 

□ na gruncie 

4.  Zakres prac objęty wnioskiem  

 

VI. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (koszty kwalifikowalne) 

1. 
Planowane terminy 

realizacji przedsięwzięcia 

termin rozpoczęcia termin zakończenia 

  

2. 

Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia  

i wysokość środków finansowych [zł] 

 Wnioskowana dotacja 

(obliczona zgodnie z Regulaminem 
dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Rząśnia na zakup i montaż 

urządzeń ograniczających emisje 
zanieczyszczeń w budynkach położonych 

na terenie Gminy Rząśnia) 

 
 

Środki własne  

Całkowity koszt 
przedsięwzięcia 

 

 

 

Rząśnia, dnia .....................................…     …………………………………... 
                               (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

VII. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany 

źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Rząśnia wraz z późniejszymi zmianami i akceptuję jej warunki oraz wymagania, 

- w ramach  realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków  tzn. refundowanie 

całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, 

- występuję po raz pierwszy/kolejny* o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii i nie wykorzystałem limitów dofinansowania określonych w § 6 ust. 2 i ust. 3 

Regulaminu**, 

- dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, 

- jestem świadomy, że złożenie we wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń skutkować może 

koniecznością zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości. 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Rząśni z siedzibą w Rząśni pod adresem 

ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, adres email: gmina@rzasnia.pl. 

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do celu uzyskania dotacji. Dane osobowe prze-

twarzane są wyłącznie dla potrzeb przyznania dotacji o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i 
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zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 

Rząśnia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania.  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż od 

dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez 

Gminę Rząśnia Państwa danych osobowych. 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą 

poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Gminę Rząśnia: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych Urząd Gminy w Rząśni z siedzibą w Rząśni pod adresem  

ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, adres email: gmina@rzasnia.pl. 

2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy w Rząśni Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się in-

spektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email:  

gmina@rzasnia.pl. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udo-

stępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych 

mogą być: 

a) Banki. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 

przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie realizacji zawartej przez Państwa z Gminą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej reali-

zacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpie-

czenia ewentualnych roszczeń. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Rząśnia Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozpo-

rządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 

2018 r. do Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego 

następcą). 

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Gminą 

Rząśnia, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter 

dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji 

umowy dotacji. 

8. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanych 

przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Pań-

stwa inne podobne doniosłe skutki. 

 

 

 

 

 

Rząśnia, dnia .....................................…     …………………………………... 
                                 (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

*niewłaściwe skreślić. 

** Dotyczy tylko wnioskodawców składających wniosek po raz kolejny. 
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VIII. OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

Dane współwłaściciela/li: 

1. 
Nazwisko i imię  
Współwłaściciela/li 

 

 

 

2. Adres zamieszkania 

 

 

 

3. Dowód tożsamości 

 

 

 

4. PESEL 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

- jako współwłaściciel/współwłaściciele* nieruchomości, oznaczonej w części I pkt 11 niniejszego wniosku, 

wyrażam/y zgodę dla ……………………………………………………………………………..…………….. 

na wykonanie (zainstalowanie, posadowienie) wnioskowanego przedsięwzięcia, określonego w części 

……………. wniosku oraz jego użytkowanie na przedmiotowej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

Rząśnia, dnia .....................................…     ………………………………….............. 
                  (czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy/ów) 

 

 

*właściwe podkreślić. 
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IX. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*) 

1. 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, (tj. akt własności 

lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez 

wnioskodawcę) 

 

2. Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące) 
 

3. Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku (nie starszy niż 12 miesięcy) 
 

4. 
Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem zawierającym ceny jednostkowe oraz kartami 

katalogowymi urządzenia 

 

5. 

 

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga, 

oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę, o ile prawo tego 

wymaga /dołączyć fakultatywnie/ 

 

 
 (*) właściwe zaznaczyć. 

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku. 

 

Rząśnia, dnia .....................................…     …………………………………... 
                                         (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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