
 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów 
ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła z budżetu Gminy Kamieniec. 

 

 

Dane wnioskodawcy 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Numer telefonu kontaktowego  

Adres e-mail  

 

Charakterystyka planowanego zadania 

Dokładny adres nieruchomości, 

numer działki 

 

Planowana wysokość kosztów 

realizacji zadania 

 

Powierzchnia budynku/lokalu  

Rodzaj i ilość likwidowanych 

pieców na paliwa stałe 

 

Planowane nowe źródło ciepła  

Data rozpoczęcia realizacji 

zadania 

 

Data zakończenia realizacji 

zadania 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem się  z  zasadami  określonymi  w  uchwale  nr  XXX/246/2022  Rady  

Gminy Kamieniec  z  dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji 

celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na 

ekologiczne źródła ciepła. 

2. Posiadam następujący tytuł prawny do nieruchomości: ………………………….* 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin mojej nieruchomości przez 

przedstawicieli Gminy Kamieniec w celu potwierdzenia danych przedstawionych we 

wniosku oraz realizacji zadania. 

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej. 

5. W budynku jest/ nie jest prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza**. 

6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuję Dotującego. 

8. Oświadczam, że ubiegam się/ będę się ubiegał / nie ubiegam się o dotację z innych 

środków publicznych na wymianę źródła ciepła**. 

 

 

 

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

Miejscowość i data złożenia wniosku Podpis Wnioskodawcy 

 

 
Wykaz załączników do wniosku: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której planuje się realizację 
zadania. 

2. Zgłoszenie planowanych prac lub pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane). 

3. Kopia umowy lub innego dokumentu potwierdzająca możliwość dostarczania 

niezbędnych mediów do zasilania źródła ciepła. 

 
* Rodzaj tytułu prawnego: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, 

stosunek zobowiązaniowy, posiadacz samoistny. 

** niepotrzebne skreślić 
 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Informujemy, że: 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec 

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  adam.koslakowicz@kamieniec.pl lub 

pisemnie na adres Administratora Danych. 

3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska. 

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 

niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a)     dostępu do swoich danych osobowych 

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c)     żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku. 

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, strony postępowania administracyjnego, organy 

opiniujące, uzgadniające i odwoławcze. 




