
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji na wykonanie modernizacji w ramach „Gminnego Programu z Zakresu 

Modernizacji Źródła Ciepła na lata 2021-2022” 
 

Nazwisko i Imię: 
 

Adres zamieszkania: 
 

Nr telefonu: 
 

Adres e-mail: 
 

PESEL: 
 

 

Dane budynku, w którym planowana jest modernizacja: 

Ulica i numer: 
 

Miejscowość: 
 

Numer księgi wieczystej: 
 

Planowany wariant 
modernizacji: 

kocioł węglowy / kocioł na pellet / pompa ciepła 
(niepotrzebne skreślić) 

 

Oświadczenie o wystąpieniu awarii: 

Oświadczam, że w istniejącym 
kotle zasypowym / kotle z 

automatycznym dozowaniem 
wystąpiła następująca awaria: 

 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

(krótki opis awarii) 
 

Ponadto oświadczam, że:  
a) jestem właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, w którym ma zostać 

dokonana wymiana istniejącego źródła ciepła, 
b) budynek, w którym ma zostać dokonana wymiana istniejącego źródła ciepła,  

nie posiada drugiego źródła ciepła za wyjątkiem kominka opalanego drewnem bez płaszcza 
wodnego i sytemu dystrybucji gorącego powietrza. 

c) nie otrzymałem/-am innego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu 
Regulaminu Udzielania Dotacji Celowej na Realizację „Gminnego Programu z Zakresu 
Modernizacji Źródła Ciepła na lata 2021-2022” 

d) zapoznałem/-am się i akceptuje Regulamin Udzielania Dotacji Celowej na Realizację 
„Gminnego Programu z Zakresu Modernizacji Źródła Ciepła na lata 2021-2022” 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji 
Programu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.). 

 

Załączniki: 
(jeżeli są wymagane) 

1. zgoda pozostałych współwłaścicieli ……………szt. 
2. kopia decyzji podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości 

 
………………………………...……………. 

(data i podpis Wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta 
Gminy Bojszowy z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: nr tel.507859176, mail: iod@bojszowy.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu, oraz na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres  
5 lat od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania do użytkowania urządzeń, na których nabycie 
i montaż udzielona została dotacja 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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