
Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego 
       załącznik do uchwały Nr VI/53/19

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 27 lutego 2019 r. 

Burmistrz Środy Śląskiej
Plac Wolności 5

55 – 300 Środa Śląska

WNIOSEK
o dotację w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Środa Śląska wymiany źródła ciepła 

na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego 
na lata 2019-2023

I. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji: 

Miejscowość: Ulica:

Nr budynku/lokalu Kod pocztowy:

Telefon:

Tytuł prawny do nieruchomości: własność / współwłasność / inne: ………………………………………..…….*

Wspólnota mieszkaniowa:  TAK / NIE* (tak – wówczas gdy instalowane jest wspólne źródło 

dla całej wspólnoty mieszkaniowej).

II. Lokalizacja planowanych prac:

Miejscowość: Ulica:

Nr budynku/lokalu Kod pocztowy:

III. Charakterystyka planowanych prac:

Źródło ciepła przeznaczone do likwidacji:

Rodzaj używanego paliwa:  Węgiel kamienny / węgiel brunatny/

 inne: …………………………………………………..…..*

Moc 
(kW):

Masa spalanego paliwa w ciągu roku:  ……………………….. ton (Mg)

Opis planowanego do zainstalowania źródła ciepła:

Rodzaj planowanego źródła
ciepła:

kocioł  gazowy  zasilany  gazem  sieciowym/  kocioł  gazowy
zasilany ze zbiornika na gaz  płynny / kocioł na biomasę  /
pompa ciepła / kocioł elektryczny / kocioł olejowy/ instalacja
fotowoltaiczna / kolektory słoneczne*

Moc 
(kW):

W przypadku kotła gazowego: czy planuje się instalację zbiornika na gaz? TAK / NIE

* właściwe podkreślić

Wniosek o przyznanie dotacji 

Strona 1 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 1680



Uwaga!
1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego z z zastrzeżeniem

§ 5 ust. 4 Regulaminu.
2. O  przyznaniu  dotacji  decyduje  kolejność  złożenia  kompletnego  wniosku  o  przyznanie  dotacji  wraz

z wymaganymi załącznikami.
3. Warunkiem  otrzymania  dotacji  w  przypadku  instalacji  kotła  gazowego zasilanego  gazem  sieciowym  jest

posiadanie  na  dzień  złożenia  wniosku  dokumentu  potwierdzającego  możliwość  zawarcia  umowy
przyłączeniowej z dostawcą gazu w terminie do 15 września danego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 6.  Brak możliwości  realizacji przyłącza gazowego w terminie realizacji przedsięwzięcia skutkować
będzie odmową przyznania dotacji. 

4. Dotacja  może być udzielona na przedsięwzięcie,  które  zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu  umowy
o udzieleniu dotacji.  Usunięcie kotła ogrzewanego paliwem stałym nastąpić  powinno również  po zawarciu
umowy.

5. Zakończenie realizacji zadania i złożenie kompletnego wniosku o wypłatę dotacji powinno nastąpić w terminie
do 15 września danego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem § 7 ust. 6

6. W przypadku zakwalifikowania się od dotacji w ramach listy rezerwowej – zakończenie realizacji  zadania
i złożenie kompletnego wniosku o wypłatę dotacji powinno nastąpić w terminie do 15 listopada danego roku
kalendarzowego.

Oświadczenia:
1. Jestem/nie jestem* podatnikiem podatku VAT.  Z tytułu realizacji  dotowanego przedsięwzięcia  przysługuje

mi/nie przysługuje* prawo do odliczenia podatku VAT. (w przypadku prawa do odliczenia – dotacja obejmuje
kwotę netto).

2. Oświadczam,  że  budynek  w  którym  będzie  dokonana  wymiana  kotła  został  zgłoszony  do  użytkowania
(zgodnie z art. 59 Prawa Budowlanego) i posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła przeznaczone
do likwidacji.

3. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis. 
4. W związku ze  złożonym wnioskiem o przyznanie  dotacji  zobowiązuję się  do  umożliwienia  pracownikom

Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej dokonania wizji lokalnej przed wykonaniem przedsięwzięcia.
5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
6. Oświadczam,  że  jestem  świadomy,  że  złożenie  w  powyższym  wniosku  nieprawdziwych  informacji  lub

oświadczeń  skutkować  może odmową  udzielenia  dotacji  lub  koniecznością  zwrotu  dotacji  po  ujawnieniu
nieprawidłowości. 

……..…..................................……………………
                  data, podpis wnioskodawcy

Załączniki:
- oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- dokument  potwierdzający możliwość  zawarcia  umowy  przyłączeniowej  z  dostawcą  paliwa/energii/ciepła:

dotyczy/nie dotyczy*
- informacja o ewentualnych uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych na sfinansowanie

przedsięwzięcia: dotyczy/nie dotyczy*
- w przypadku współwłasności – zgoda pozostałych współwłaścicieli na ubieganie się o dotację
- w przypadku ubiegania się  o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwała wspólnoty

* właściwe podkreślić
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Załącznik do wniosku o dotację w ramach Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję: Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej;
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez email: iod.um@srodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa a 
podstawą prawną przetwarzania jest:
- art. 6, ust. 1  lit. c) RODO
- art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U
z 2018 r. poz. 799 ze zm.)
- uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i 
trybu udzielenia dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac 
obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu  widzenia 
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków 
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. nr 210, poz. 1260,  z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827); 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
4. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji 
celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium 
ekologicznego na lata 2019-2023 określonego uchwałą Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 
lutego 2019 r.  Nie podanie przez Pana/Panią wymaganych danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury 
rekrutacyjnej i rozpatrzenie wniosku o włączenie do Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmiotu, uprawnione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
6. Pani/Pana dane będą przechowywane do/przez*: kategoria archiwalna B5  (Dz. U.2011.14.67);
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana 
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

KLAUZULA RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – Burmistrza Środy Śląskiej siedzibą
przy Placu Wolności 5, 55-300 Środa Śląska  - moich danych osobowych (zawartych w zgłoszeniu o zamiarze
usunięcia drzew) w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o
ochronie przyrody, którym jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
2. Przyjmuję do wiadomości powyższą informację o przetwarzaniu danych osobowych.

  ………………………………. .………………………………
                    miejscowość, data                     czytelny podpis wnioskodawcy

           




