
Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania budynków
mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne  w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze –

„Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła”.

WZÓR WNIOSKU

…............................., dn………………………...

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

/imię i nazwisko wnioskodawcy/

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

/adres wnioskodawcy/

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

/kod, miejscowość/

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

/telefon kontaktowy/

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

/adres e-mail/

Burmistrz Brzeszcz

ul. Kościelna 4

32-620 Brzeszcze

WNIOSEK

o  udzielanie  osobom  fizycznym  dotacji  celowej  na  zmianę  systemu  ogrzewania  budynków
mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Brzeszcze – „Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł
ciepła”.

1) Rodzaj  proekologicznego  źródła  ogrzewania,  na  które  zostanie  wymienione  stare  źródło
ogrzewania:

□ Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem 
□ Pompa ciepła powietrze/woda 
□ Pompa ciepła powietrze/powietrze 
□ Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
□ Ogrzewanie gazowe (kocioł gazowy kondensacyjny)
□ Kocioł olejowy kondensacyjny
□ Kocioł na biomasę (pellet drzewny)
□ Ogrzewanie elektryczne 

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

a. Adres nieruchomości: …………………………………………………………………………

b. Tytuł prawny, jaki posiada Wnioskodawca do budynku: …………………………………….

c. Rodzaj budynku: jednorodzinny  / wielorodzinny  (niewłaściwe skreślić)

d. Typ budynku:

□ mieszkalny

□ mieszkalno – usługowy (% powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkaniowe: ………)



e. Rok oddania budynku do użytkowania: ………………………

f. Powierzchnia ogrzewana budynku: ……………………………

g. Kubatura budynku (dot. części ogrzewanej): ……....................

3) Charakterystyka obecnie stosowanego źródła ogrzewania w budynku:

a. Rodzaj źródła ciepła:

□ indywidualny kocioł na paliwo stałe  – sztuk ……

□ piec kaflowy  – sztuk ……

□ koza  – sztuk ……

□ kominek  – sztuk ……

□ trzon kuchenny  – sztuk ……

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

b. Dodatkowe informacje dot. źródła ciepła:

□ moc …………………….

□ klasa ……………………

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

c. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

□ indywidualny kocioł na paliwo stałe

□ podgrzewacz elektryczny

□ piecyk gazowy

□ inne – jakie? ………………………………

d.  Czy  w ramach  systemu  podgrzewania  ciepłej  wody  użytkowej  został  zastosowany  zasobnik
(bojler)? ………………….

4) Opis planowanego do zainstalowania źródła ciepła:

a. Moc źródła ciepła: ……………………..

b. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

□ wnioskowane nowe źródło ciepła

□ podgrzewacz elektryczny

□ piecyk gazowy

□ inne – jakie? …………………………………

c. Czy w ramach systemu podgrzewania ciepłej  wody użytkowej zastosowany zostanie zasobnik
(bojler)? ………………….

d. Planowany termin realizacji zadania: ………………………………………….

5) Rachunek bankowy, na który zostanie przekazana kwota dotacji:

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

6) Załączniki do wniosku:

a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku mieszkalnego), na której realizowana
będzie zmiana systemu ogrzewania  (np.: akt  notarialny;  aktualny odpis  z księgi  wieczystej  lub  numer  księgi
wieczystej  umożliwiający  wykonanie  wydruku  z  systemu  teleinformatycznego  EKW  (Elektroniczne  Księgi



Wieczyste)  udostępnionego  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Sprawiedliwości;  aktualny  wypis  z  rejestru
gruntów; postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia; pełnomocnictwo
notarialne; itp.);

b)  Pisemna  zgoda  wszystkich  współwłaścicieli  nieruchomości  na  realizację  przez  Wnioskodawcę  zmiany
systemu  ogrzewania,  podpisanie  przez  niego  umowy  z  Gminą  Brzeszcze  i  pobranie  całości  należnego
dofinansowania w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości objętej planowaną zmianą systemu ogrzewania.

7) Oświadczam, że: 

●  Znana  jest  mi  treść  Regulaminu  określającego  zasady  udzielania  osobom  fizycznym  dotacji
 celowej na zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na     proekologiczne
w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – „Działania Gminy Brzeszcze związane
z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła”.

● Zapewnię udział środków własnych w realizacji zadania;

●  Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  przez  upoważnionych  pracowników  Urzędu  Gminy
w  Brzeszczach  oględzin  w  budynku  mieszkalnym  oraz  wykonania  dokumentacji  fotograficznej  po  
zakończeniu  zadania,  w  celu  sprawdzenia  i  udokumentowania  realizacji  zmiany  systemu  ogrzewania  na  
warunkach określonych w Regulaminie;

● W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości (budynku mieszkalnego) na której realizowane będzie 
zadanie objęte wnioskowanym dofinansowaniem zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie  
Gminę Brzeszcze.

●  Oświadczam,  że  jestem  świadomy,  iż  złożenie  niniejszego  wniosku  nie  jest  jednoznaczne  
z przyznaniem dotacji.

UWAGA:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzeszcz z siedzibą przy ul. Kościelnej 4,32 – 620 Brzesz-
cze;
1)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez 
e-mail:iod@um.brzeszcze.pl.;
2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  chęci uczestnictwa w Projekcie o udzielanie osobom fizycznym 
dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – „Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem 
wymiany źródeł ciepła”.Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych;
4)Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 
5)Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia całości programu zgodnie z kategorią archiwalną 
BE10;
6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wniesienie żądania usunięcia 
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie;
7)Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobo-
wych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe or-
gany do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 89 z późn. zm.).
8)Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego formularza.
Formularz bez podanych danych nie zostanie rozpatrzony.
9)Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

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

data, miejscowość, podpis wnioskodawcy


