
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 określającego zasady udzielania

dotacji na cele związane
z ochroną środowiska

i gospodarką wodną

          

Świerczów, dnia ………………….. 

..…………………………………………… 

Imię i nazwisko 

…………………………………………… 

Adres zamieszkania/siedziby 

…………………………………………….   

Seria i nr dowodu osobistego 

…………………………………………….     Wójt Gminy Świerczów

PESEL/NIP 

…………………………………………….. 

Nazwa  banku  i  nr  konta,  na  które  ma  być

przekazana dotacja 

……………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………….

W N I O S E K 

Część I - wypełnia wnioskodawca  

Proszę o udzielenie dotacji na zakup/modernizację* indywidualnych źródeł ciepła, polegającej  na
likwidacji  dotychczasowego  źródła  ciepła  i  zastąpienie  go:  systemem  zasilanym  energią
elektryczną/systemem  zasilanym  gazem/systemem  zasilanym  olejem opałowym/systemami  opartymi
o  słomę,  drewno,  pelet/systemem  opalanym  węglem  (retortowe)*  w  budynku  położonym
w miejscowości 

………….…………………………………………………………….…..działka……...........………… 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się  z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji
na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem /współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ trwały zarząd *
ww. posesji. 

3. Oświadczam, że zamierzam rozpocząć realizację zadania w terminie od………………do…………..……

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez Komisję powołaną przez Wójta
Gminy Świerczów w celu stwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji
i zakończenia zadania. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Świerczów. 

Załączniki: zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na cele 
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Urząd Gminy Świerczów
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
NIP: 7521359210

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod
numerem  
tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez administratora zadań publicznych,
wynikających wprost z przepisu prawa. Kwestie wykonywania przez Urząd Gminy Świerczów ustawowych
zadań publicznych określone zostały min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
w innych regulacjach - podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  ogólnego rozporządzenia RODO.
4.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  przetwarzające  uprawnione  do  uzyskania
danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  zaufane  podmioty  (przetwarzające  dane)
współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki na
podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar
działania RODO.
6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w  pkt.  3,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  prawo do  cofnięcia  zgody
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Wszystkie
wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 
8.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  UODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku  nie podania przez Panią/Pana
swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może
skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub
dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo
w siedzibie Administratora danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ww. informacji 

*niepotrzebne skreślić 

        
 …………….…………………………. 

         podpis wnioskodawcy 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 określającego zasady udzielania

dotacji na cele związane
z ochroną środowiska

i gospodarką wodną

                    
   

             
          

 ………..…………………………… 

         miejscowość, data 

…………………………………… 

Imię i nazwisko 

…………………………………… 

…………………………………… 

adres 

Oświadczenie 

o korzystaniu z innych środków publicznych 

Ja  niżej  podpisany/a……………………………..,zamieszkały/a…………………….....…...........……

legitymujący się dowodem osobistym seria….....….…. nr……..…..…... wydanym przez …….......………...

…………………………,  świadomy  odpowiedzialności  za  podanie  danych  niezgodnie   ze  stanem

faktycznym  lub  zatajenie  prawdy,  niniejszym  oświadczam,  iż  korzystam/nie  korzystam*   ze  wsparcia

finansowego  w  zakresie  kwalifikowanych  wydatków  w  ramach  tego  samego  zadania   ze  środków

publicznych z następujących instytucji: 

 
Lp. Nazwa instytucji Rodzaj wsparcia Wysokość wsparcia Data otrzymanego

wsparcia 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

*niepotrzebne skreślić 

         

…………………………………… 

(czytelny podpis) 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 określającego zasady udzielania

dotacji na cele związane
z ochroną środowiska

i gospodarką wodną

           

OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO BUDYNKU ALBO BUDOWLI LUB LOKALI 

Ja, niżej podpisany (a) 

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

                              (imię i nazwisko/nazwa) 

zamieszkały(a)/z siedzibą1 

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

                    (adres) 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania budynkiem/lokalem1 nr Księgi Wieczystej 

.......………………….położonym  w  …………………..……  przy  ul…………...................…………

z tytułu: 

1) własności, 

2) współwłasności  ……………………………………………………………...................

………………...    (wskazanie  współwłaścicieli  –  imię,  nazwisko  lub  nazwa  oraz

adres) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót objętych wnioskiem o dotację 

3) użytkowania wieczystego……………………………………..................……………………………

4) trwałego zarządu2………………………………………………..................…………………………

5) ograniczonego prawa rzeczowego3………………………………...................………………………

6) stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienie  do  wykonywania  robót  i  obiektów
budowlanych3…………………………………….............................…………………………………….
wynikające  z  następujących  dokumentów  potwierdzających  powyższe  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane 

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

7) ………………………………………………………………………………...................……………

      (inne) 

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

     (miejscowość, data)          (podpis/y) 

1 Niepotrzebne skreślić 

2 Należy wskazać właściciela nieruchomości 

3 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością


