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Oświęcim, dnia………………………... 

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

/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

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

/adres wnioskodawcy/ 

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

/kod, miejscowość/ 

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

/telefon kontaktowy/ 

Wójt Gminy Oświęcim 

ul. Zamkowa 12 

32-600 Oświęcim 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, 

polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na gazowe w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym na terenie Gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

1) Informacje na temat budynku mieszkalnego, w którym planowana jest realizacja zadania: 

a) Adres nieruchomości: ………………………………………………………………………… 

b) Nr działki ewidencyjnej: ……………………………………………………………………… 

c) Właściciel(-e) nieruchomości: ……………………………………………………………………………………………. 

d) Nr elektronicznej księgi wieczystej dla nieruchomości: KR1E/……………………………………/……… 

e) Budynek: 

 nie stanowi miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 stanowi miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

f) Rok oddania budynku do użytkowania: 

g) Liczba niezależnych systemów grzewczych w budynku: ....... 

2) Charakterystyka obecnie stosowanego źródła ogrzewania w budynku: 

a) Rodzaj źródła ciepła: 

□ indywidualny kocioł na paliwo stałe – sztuk …… 

□ piec kaflowy – sztuk …… sprawność …… % 
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□ koza – sztuk …… sprawność …… % 

□ kominek – sztuk …… sprawność …… % 

□ trzon kuchenny – sztuk …… sprawność …… % 

□ inne – jakie? …………………………… sztuk ……………….. sprawność …… % 

b) Dodatkowe informacje dot. źródła ciepła: 

□ moc ……………………. 

□ klasa …………………… 

□ rok rozpoczęcia użytkowania ……………………… 

c) Rodzaj i średnia roczna ilość zużywanego opału: 

□ węgiel/ekogroszek – …………….. ton 

□ drewno / biomasa – ………………. ton/m3 

□ inne – jakie? ……………………. 

d) Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 

□ indywidualny kocioł na paliwo stałe 

□ podgrzewacz elektryczny 

□ piecyk gazowy 

□ inne – jakie? ……………………………… 

e) Czy w ramach systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej został zastosowany 

zasobnik (bojler)? …………………. 

f) Planowany sposób usunięcia starego źródła ciepła: 

□ trwała likwidacja - zezłomowanie, wyburzenie, inne - jakie ................................ 

(podkreślić właściwe) 

□ trwałe odcięcie - powód* .................................................................................................. 

* od zasady likwidacji można odstąpić m.in. w przypadku wysokich walorów estetycznych 

starego źródła ciepła, ochrony Konserwatora Zabytków, zagrożenia dla konstrukcji 

budynku. 

3) Opis planowanego do zainstalowania źródła ciepła: 

a) Moc źródła ciepła: …………………….. 

b) Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 

□ wnioskowane nowe źródło ciepła 

□ podgrzewacz elektryczny 

□ odrębny piecyk gazowy 

□ inne – jakie? ………………………………… 

c) Czy w ramach systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowany zostanie 

zasobnik (bojler)? …………………. 

d) Planowane koszty realizacji zadania: ………………………………………….. 
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e) Planowany termin realizacji zadania:  

□ 2022 

□ 2023 

4) Numer PESEL Wnioskodawcy: …………………………….……………………………………….. 

6) Oświadczenia:  

a) Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z rzeczywistością. 

b) Oświadczam, że mam świadomość, że warunkiem uzyskania dotacji jest pozytywny wynik 

oceny energetycznej wykonanej w ramach projektu. Wyrażam zgodę na wykonanie 

oceny. Jestem świadomy/świadoma, że dokładna wysokość kwoty dotacji będzie 

określona na podstawie wykonanej oceny energetycznej. 

c) Znana jest mi treść „Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym 

dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza polegających na 

zmianie starego systemu ogrzewania na gazowe w budynkach mieszkalnym 

zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oświęcim”, w 

tym zapisy dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 

nieruchomości objętej dotacją. 

d) Zapewnię udział środków własnych w realizacji zadania. Na realizację zadania nie 

uzyskałem/uzyskałam żadnej innej dotacji ze środków publicznych. Jestem 

świadomy/świadoma, że na realizację zadania nie mogę uzyskać innej formy wsparcia 

finansowego ze środków publicznych, w tym dotacji z programu „Czyste Powietrze”. 

e) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Oświęcim lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub podmiotu 

upoważnionego przez powyższe organy oględzin w budynku mieszkalnym oraz wykonania 

dokumentacji fotograficznej, przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu, w celu 

sprawdzenia i udokumentowania realizacji zmiany systemu ogrzewania. 

f) W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości (budynku mieszkalnego) na której 

realizowane będzie zadanie objęte wnioskowanym dofinansowaniem zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Oświęcim. 

g) Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne 

z przyznaniem dotacji. 

5) Załączniki do wniosku: 

Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przez 

Wnioskodawcę zmiany systemu ogrzewania, podpisanie przez niego umowy z Gminą 

Oświęcim i pobranie całości należnego dofinansowania w przypadku, gdy Wnioskodawca 

nie jest jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej 

planowaną zmianą systemu ogrzewania. 
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data, czytelny podpis wnioskodawcy 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. 

UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim 

2.Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), e-mail: 

iod@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-35 

3.O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

4.Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku. 

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi 

szczegółowymi przepisami prawa. 

6.Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie odrębnych przepisów. 

7.Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

8.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, 

9.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ: 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy 

Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim oraz podmioty przez niego upoważnione, w zakresie 

wymaganym do rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz związanych z tym działań, jak m.in. zawarcie 

umowy i rozliczenie dotacji. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi powyżej klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 data, czytelny podpis wnioskodawcy: 

 

 

* podanie numer telefonu jest dobrowolne 


