
WNIOSEK  

o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną 

powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo 

 

 

Wnioskodawca           

…………………………………………………..      

imię i nazwisko                                                                            

…………………………………………………..        

…………………………………………………..       

adres zamieszkania  

………………………………………………………………. 

PESEL 

………………………………………………….. 

telefon kontaktowy i adres e-mail 

Wójt Gminy Kosakowo 

ul. Żeromskiego 69 

81-198 Kosakowo 

 

WNIOSEK 

Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie i zastąpieniu kotła węglowego 

następującymi źródłami ciepła (proszę zaznaczyć właściwą pozycję): 

 

 Kocioł gazowy  

 Kocioł olejowy  

 Kocioł elektryczny (piece zasilane prądem elektrycznym) 

 Pompa ciepła 

 powietrze/powietrze spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 

efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) 

 powietrze/woda spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 

efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) 

 gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej spełniająca 

w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej 

minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) 

w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. ……. …………………………………….. ……….  

w miejscowości ……………………….. gmina Kosakowo, działka nr ………………………………… 

planowany koszt inwestycji: …………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

wnioskowana kwota dotacji: …………………………………………………………………………….. 

(UWAGA: Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych 00/100) 

Nazwa banku i numer rachunku ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Charakterystyka zadania planowanego do wykonania: 

1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji …………..szt. (ogrzewających 

pomieszczenia) 

2. Podać aktualnie istniejące źródło/ źródła ciepła na paliwo stałe (rodzaj, moc, paliwo, itp.): 

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

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

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

3. Podać planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo itp.): 

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

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

 

 

4. Planowany termin realizacji całego zadania  

 

Data rozpoczęcia:  ………………………………………………………………………………….. 

Data zakończenia:…………………………………………………………………………………… 
 

(UWAGA inwestycja nie może być rozpoczęta i zakończona przed terminem złożenia wniosku i przeprowadzenia oględzin). 

 

 

5. Tytuł prawny do nieruchomości (Proszę zaznaczyć właściwą pozycję) 

 własność/współwłasność 

Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, 

oraz  w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację 

zadania  i podpisanie umowy o udzielenie dotacji. 

 użytkowanie wieczyste 

Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, 

w przypadku innego prawa niż własność/współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien 

posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli). 

 

6. UPOWAŻNIENIE (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości wniosek 

składa inna osoba, tj. osoba upoważniona – pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku)  

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:…………………………………………………………… 

 

Dane upoważnionego (adres, telefon kontaktowy): 

 

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

 
  

 

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

             (podpis Wnioskodawcy) 
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Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z Uchwałą NR LXII/470/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 

2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję 

niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo. 

 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie dwukrotnych oględzin nieruchomości przez 

upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Kosakowo w zakresie dotychczasowego sposobu 

ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym oraz po zakończeniu zadania, w celu 

sprawdzenia wykonania zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia 

wnioskowanej dotacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/79 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, s 1). 

 Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła 

na paliwo stałe. 

 Oświadczam, że w budynku,  w którym nastąpi wymiana na ekologiczne źródło ciepła, nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza.   

 Oświadczam, że w budynku,  w którym nastąpi wymiana na ekologiczne źródło ciepła zostaną 

zlikwidowane wszystkie dotychczasowe paleniska opalane paliwem stałym (nie dotyczy: piecy, 

które przedstawiają walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków 

(potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z 

przewodem kominowym; zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod 

warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; występowania 

kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza 

wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. 

 Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 

okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania wynikająca z art. 297 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.)  

 Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Kosakowo w przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.    

          

 

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

           (data)                                    (podpis Wnioskodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

Urząd Gminy w Kosakowie informuje, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kosakowo z siedzibą w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, Obowiązki 

Administratora wykonuje Wójt Gminy. Administrator danych na Inspektora Ochrony Danych wyznaczył Łukasza Gołdę. 

1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl. 

2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

3. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, 

5. osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

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

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

6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

…………….……………………………… 
             (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

Do wniosku należy dołączyć 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, 

itp.). 

2. Kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci 

gazowej (w przypadku wymiany kotła na piec gazowy); 

3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego 

pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć osobno treść upoważnienia. Upoważnienie powinno, 

oprócz wskazania osoby, zawierać datę, dokładny opis czynności objętych upoważnieniem. Opłata za 

pełnomocnictwo 17,00 złotych  

 

 

Objaśnienia: 

 

1. Dotacja celowa obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. 

2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po 

jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację). 

3. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny może być udzielone jedno dofinansowanie. 

4. Dofinansowanie nie dotyczy: 

1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych; 

2) urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; 

3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania. 

5. Inwestycja nie może być rozpoczęta i zakończona przed terminem złożenia wniosku i przeprowadzenia oględzin. 

Gmina nie będzie zwracała kosztów poniesionych przed zawarciem umowy 

6. Obowiązek realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie do dnia 30 listopada br. 

 


