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Wniosek nr: ………../…………rok                                                                                                                                                                                   

/wypełnia Urząd Gminy/ 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 

NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA 

A. WNIOSKODAWCA 

A1. RODZAJ WNIOSKODAWCY (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”): 

 osoba fizyczna, 

wspólnota mieszkaniowa. 

A2. DANE WNIOSKODAWCY (wpisać dane wnioskodawcy): 

Nazwa pełna/Imię i nazwisko: 

 

 

Miejscowość: 

 

 

Ulica, nr domu/lokalu: 

Kod pocztowy i poczta: 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

B. TREŚĆ WNIOSKU 

Na podstawie uchwały Nr  XX/157/20  Rady Gminy Brodnica z dnia  14 grudnia  2020r. w sprawie określenia 

zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnica (Dz. Urz. Woj. 

Kuj.-Pom. z 2020r. poz.6548, z 2021r. poz. 384) zwanej w dalszej części wniosku uchwałą, wnioskuję o 

udzielenie dotacji w wysokości …………………zł (słownie:…………………………………………………..). 

C. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

C1. Lokalizacja inwestycji:  

…………………………………………………………………………………….. 
(Ulica/nr domu/nr lokalu) 

 

……………………………………………………………………………………………… 
(Kod pocztowy/miejscowość) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Nr działki ewidencyjnej) 

C2. Informacja o posiadanym 

przez Wnioskodawcę tytule 

prawnym do władania 

nieruchomością, na której 

prowadzona będzie 

inwestycja objęta dotacją 

(właściwe zaznaczyć znakiem x) 
 

 prawo własności/współwłasności                               użytkowanie 

 

 prawo użytkowania wieczystego                             dzierżawa 

 

    najem                                                                   inne (podać jakie)……………… 
 

C3. Pozwolenie/zgłoszenie   
          Wnioskodawca posiada  pozwolenie/zgłoszenie na realizację inwestycji: 

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

(podać rodzaj pozwolenia, numer i datę jego wydania oraz nazwę organu wydającego pozwolenie) 

 

               Realizacja zadania nie wymaga uzyskania pozwolenia, jak również nie wymaga 

              zgłoszenia   robót organowi architektoniczno-budowlanemu 
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C4. Planowany termin 

realizacji inwestycji 
 

…………………………………………………………………………………… 
C5. Istniejący rodzaj 

ogrzewania budynku (lokalu) 

w tym ilość źródeł ciepła na 

paliwa stałe 

Moc zainstalowanych źródeł 

ciepła na paliwa stałe – kW*: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 
C6. Rodzaj inwestycji: Modernizacja istniejącego systemu ogrzewania polegającego na likwidacji dotychczasowego 

źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającego wymagań określonych w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r.w sprawie wymagań dla 

kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690) i jego trwałym zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w 

postaci : (właściwe zaznaczyć znakiem x) 
  

                     ogrzewania gazowego; 

 

   ogrzewania olejowego; 

 

   ogrzewania elektrycznego; 
 

   ogrzewania paliwem stałym tj. kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, spełniającym 

                   wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 

                   sierpnia 2017r.w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690). 
 

C7. Opis planowanej 

inwestycji: 
(należy wskazać istotne elementy 

inwestycji takie jak rodzaj 
demontowanego źródła ciepła, 

ilość, moc, paliwo, planowane 

nowe źródło ciepła, moc paliwo, 
wykonanie przyłącza, wykonanie 

niezbędnych dodatkowych prac 

związanych z realizacją 
inwestycji) 

 

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

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

D. PLANOWANE KOSZTY INWESTYCJI – (w tabeli należy podać wartości brutto w złotych) 

 

D1. Planowany koszt inwestycji związany ze zmianą ogrzewania: 

 …………………… zł 

D2. Wysokość dotacji pozyskanych z innych źródeł na realizację inwestycji: 

 …………………..  zł 

 

E. EFEKT EKOLOGICZNY PLANOWANEJ INWESTYCJI* 

 

W wyniku realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem zmniejszy się ilość zużywanego paliwa stałego w ciągu roku o  

……………………… Mg. 
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F. ZAŁĄCZNIKI: (zaznaczyć załączone do wniosku załączniki) 

 

           dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;   

  

           kopia warunków technicznych przyłączenia budynku/lokalu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego; 

 

           wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w ciągu roku,   

           w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de  

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

           takiej pomocy w tym okresie; 

 

          pozostałe informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010  

           r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311, z 2013 r. 

          poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) lub rozporządzenia 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); 

 

          oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości /lokalu          

mieszkalnego/zarządu/wspólnoty/zarządcy/administratora nieruchomości za zmianę sposobu ogrzewania lub oświadczenie, że   

wnioskodawca jest jednym właścicielem nieruchomości / lokalu mieszkalnego/** 

G.       OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

2) zapoznałem (-am) się z uchwałą Nr  XX/157/20  Rady Gminy Brodnica z dnia  14 grudnia  2020r.  w sprawie określenia zasad, trybu 

udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 6548, z 2021r. poz. 384); 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Brodnica (administrator danych osobowych), ul. Mazurska 13, 87-

300 Brodnica, celem uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Brodnica na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na 

modernizacji istniejącego sposobu ogrzewania. Pan/Pani dane nie będą udostępnione innym podmiotom. 

 

……………………………………………                                                  …………………………………………………….                                        
(miejscowość, data)                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel. 56 49 416 30. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla udzielenia i rozliczania dotacji celowej 

osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnica 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz.6548, z 2021r. poz. 384) jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 

Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

……………………………………………                                                  …………………………………………………….                                        
(miejscowość, data)                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy)                                         

*- nieobowiązkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           

**- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


