
WNIOSEK  

o wypłatę 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  

………………………………………………….. 

telefon kontaktowy i adres e-mail 

Wójt Gminy Kosakowo 

ul. Żeromskiego 69 

81-198 Kosakowo 

 

WNIOSEK 

W związku z zawartą umową Nr  ................................................................... z dnia ................................. 

o  udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną 

powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo” zawiadamiam 

o wykonaniu przedsięwzięcia polegającego na …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(rodzaj przedsięwzięcia) 

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

w miejscowości ……………………….. gmina Kosakowo oraz wnoszę o wypłatę dotacji 

w wysokości:....................…zł słownie: .................................................................................................. 

na podany w umowie  numer rachunku bankowego 

 

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

          (podpis Wnioskodawcy) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) kserokopia faktur/y VAT wystawionej na Inwestora za zakup nowego źródła ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż, 

poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez składającego wniosek (oryginały należy dostarczyć do wglądu w 

momencie złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej); faktura/y musi być opłacona przez Inwestora (informacja na 

fakturze „zapłacono gotówką”, potwierdzenie przelewu lub inny dowód wpłaty) 

2) oświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła, zawierającym informacje o liczbie trwale 

wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe. W przypadku odstąpienia od zasady likwidacji wszystkich 

palenisk opalanych paliwem stałym, dokumentacja potwierdzająca przypadki określone w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy; 

3) dokumentacja o której mowa w § 1 ust. 3 umowy potwierdzającą spełnienie wymagań dla zainstalowanych źródeł ciepła 

dotyczących klasy efektywności energetycznej; 

4) Dokumentacja potwierdzająca  trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe tj. imienny dokument 

zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali; 

5) umowa z dostawcą, energii elektrycznej lub gazu; 

6) protokół odbioru instalacji; 
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Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwe) 

 wyrażam zgodę na poddanie się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji inwestycji 

pracownikom Urzędu Gminy Kosakowo, w zakresie zgodności wykonanych prac z wymogami 

wynikającymi z zasad udzielania dotacji celowej. 

 w budynku, w którym nastąpiła wymiana na ekologiczne źródło ciepła zostały zlikwidowane wszystkie 

dotychczasowe paleniska opalane paliwem stałym.  

 skorzystałem/łam z możliwości odstąpienia od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem 

stałym w stosunku do: 

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

(w przypadku odstąpienia od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym, do 

wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzająca przypadki określone w § 3 ust. 3pkt 1 i 2 umowy). 

 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.)  

 jestem świadomy, że złożenie w niniejszym wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń 

skutkować może odmową wypłaty dotacji.    

            

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

           (miejscowość, data)                                       (podpis Wnioskodawcy) 

 

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) 


