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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/287/22 

Rady Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Nazwisko, imię: ………………………………………………………. 

2. PESEL: ………………………………………………………............. 

3. Nr dowodu osobistego ………………………………………………. 

4. Telefon/fax ……………………………………………………………. 

5. Email: ..………………………………………………………………... 

6. Numer konta bankowego…………………………………………………. 

7. Adres zamieszkania: 

a) Miejscowość …………………………………………………….. 

b) Nr domu/ lokalu …………………………………………………. 

c) Kod pocztowy …………………………………………………… 

d) Poczta ……………………………………………………………. 

e) Adres do korespondencji:……………………………………..... 

II. Miejsce Inwestycji 

1. Miejscowość ……………………………………………. 

2. Nr domu/Nr lokalu ……………………………………… 

3. Kod pocztowy ………………………………………… 

4. Nr ewidencyjny działki ……………………………….. 

5. Nr księgi wieczystej …………………………………… 

III. Określenie tytułu prawnego do nieruchomości: ……………………………………. 

IV. Rodzaj budynku 

          □ budynek jednorodzinny    □ budynek wielolokalowy 

V. Przeznaczenie Budynku/Lokalu 

          □ mieszkalne         □ mieszkalno-usługowe 

 

VI. Charakterystyka Inwestycji 

1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz 

wykonanie przyłącza gazu: 

a) □ kocioł gazowy o mocy …….. kW, □ kocioł na biomasę o mocy ……… kW 

b) □ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

c) □ wykonanie instalacji gazowej 

2. Liczba kotłów/ urządzeń grzewczych na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji  

………..…… sztuk o mocy ………….. kW 

3. Średnia ilość zużywanego węgla na sezon grzewczy …………….. ton/rok. 

4. Rok oddania budynku do użytkowania ………………………. 

5. Przeprowadzono termomodernizację lokalu:  

a) □ TAK   

https://bip.malopolska.pl/api/files/1711262#page=1
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b) □ NIE 

6. Źródło ciepła (kocioł/ urządzenie grzewcze): 

a) □ jedno źródło ciepła dla całego budynku  

b) □ mieszkanie/lokal posiada własne źródło ciepła 

7. Rodzaj ogrzewania: 

a) □ instalacja c.o. (instalacja rozprowadzająca, grzejniki) 

b) □ źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, metalowe, piece akumulacyjne elektryczne, inne) 

8. Planowany termin realizacji inwestycji (miesiąc, rok)  

rozpoczęcie: …………….. zakończenie: …………….... 

 

VII. Wykaz dokumentów przedkładanych razem z wnioskiem (dokumenty wymagane) 

1) Oświadczenie, że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości gruntowej stanowiącym 

część składową tej nieruchomości, budynku mieszkalnym trwale z gruntem związanym lub części 

takiego budynku (lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu 

przedmiot własności -nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

2) Aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest wskazanie 

numeru elektronicznej księgi wieczystej). W razie braku księgi wieczystej lub braku informacji o 

budynku w księdze wieczystej wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości gruntowej 

potwierdzające zabudowanie budynkiem mieszkalnym. 

3) Pisemne oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości posiadających ponad połowę udziałów we 

współwłasności, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.  

4) Oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

5) Oświadczenie o nie korzystaniu z podwójnego dofinansowania tego samego wydatku. 

6) W przypadku § 5 ust 3 do niniejszego Regulaminu oświadczenie dotyczące osiągniętego dochodu za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie dotacji. 

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8) Oświadczenie współwłaściciela o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz wyrażenie zgody na realizację określonego zadania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i urządzeń 

grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. 

 

 

…………………………… 

     /Podpis Wnioskodawcy/ 
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Oświadczenie 

Ochrona danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b oraz art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobra, mająca siedzibę w Dobrej 233, 34-642 

Dobra, reprezentowana przez Wójta Gminy Dobra 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e – mail: 

iod@gminadobra.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. G 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych RODO do 

celów należących do zadań gminy, t.j: w związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji w ramach 

projektu ,,Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja” w ramach RPO WM na lata 2014-2020: 

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; 

2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

3. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania 

obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych 

osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych 

osobowych. 

…………………………… 

                       /Czytelny podpis/ 

mailto:iod@gminadobra.pl
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Załącznik nr 1 do załącznika Nr 2 do Uchwały nr XLII/287/22 

Rady Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

Oświadczenie 

że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości gruntowej stanowiącym część  składową 

tej nieruchomości/budynku  mieszkalnego trwale z gruntem związanym /lub części takiego budynku 

(lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 

własności - nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

 

 

 

Nazwisko, imię Wnioskodawcy:………………………………………… 

 

Oświadczam, że w budynku mieszkalnym………………………………… posadowionym na nieruchomości 

gruntowej ……………………………… stanowiącym część składową tej nieruchomości/budynku 

mieszkalnym trwale z gruntem związanym /lub części takiego budynku (lokal mieszkalny)* - które z mocy 

przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 

 

 

 

………………...………………….   ………………………………………… 

         /Miejscowość, data/      /Podpis Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do załącznika Nr 2 do Uchwały nr XLII/287/22 

Rady Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2022 r. 

. 

 

 

 

 

Oświadczenie  

że budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości gruntowej stanowiący część składową tej 

nieruchomości/budynek mieszkalny trwale z gruntem związany/lub część takiego budynku (lokal 

mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności -

jest użytkowany zgodnie z przepisami - Prawa budowlanego 

 

 

 

Nazwisko, imię Wnioskodawcy:…………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości gruntowej stanowiący część składową tej 

nieruchomości/budynek mieszkalny trwale z gruntem związany/lub część takiego budynku (lokal mieszkalny)* 

- które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - jest użytkowany 

zgodnie z przepisami - Prawa budowlanego. 

 

 

 

 

………………...………………….   ………………………………………… 

         /Miejscowość, data/      /Podpis Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do załącznika Nr 2 do Uchwały nr XLII/287/22 

Rady Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o nie korzystaniu z podwójnego dofinansowania tego samego wydatku. 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a (*) ………………….…..………………, zamieszkały/a 

(*)……..……...……………………, legitymujący/a się dowodem osobistym seria …..…… nr………………. 

wydanym przez ……………………………………, oświadczam, że wnioskując o dofinansowanie w formie 

dotacji na modernizację źródła ciepła nie będę korzystać z innych źródeł dofinansowania ze środków 

publicznych dla tego samego wydatku.  

 

 

 

 

 

 

 

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

         /Podpis Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Dofinansowanie może stanowić uzupełnienie montażu finansowego.  

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do załącznika Nr 2 do Uchwały nr XLII/287/22 

Rady Gminy Dobra z dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

Oświadczenie  

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wyrażenie zgody na 

realizację określonego zadania 

 

Ja, niżej podpisany(a)1 

…………………………………………………………………………………………………………… 

legitymujący(a) się 

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

/numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego/ 

zamieszkały(a):  

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

/adres/ 

Oświadczam, że będąc współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego*, zlokalizowanego  

w ………………….…..….……...................................................................................................., 

/adres nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie/ 

pod numerem ……………….………, numer działki ewidencyjnej ……………………………….. 

wyrażam / nie wyrażam* zgodę na uczestnictwo w projekcie pn. ”Wymiana źródeł ciepła w gminie Dobra – 

kontynuacja”   realizowany przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020,w ramach 4 osi priorytetowej  w którym uczestniczy  

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

/imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej na zasadach opisanych 

w Regulaminie/ 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem oraz wypłatę otrzymanego dofinansowania wyżej wymienionemu uczestnikowi projektu i 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany 

nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł 

ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Powyższe prawo do dysponowania nieruchomością wynika z księgi wieczystej numer 

…………………………………..… prowadzonej przez ……………………………………….……. 

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

         /Miejscowość, data/              /Podpis Wnioskodawcy/ 
1 W przypadku  kilku współwłaścicieli, należy przedstawić zgodę każdego z osobna. 

 


