
Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 120.159.2021

Psary, ….……………….

URZĄD GMINY PSARY
ul. Malinowicka 4 42-512 Psary

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym
na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia

niskiej emisji na terenie Gminy Psary

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię .................................................................................................................………………………..
Adres zamieszkania  ...........................................................................................................................................…...
Nr telefonu..................................................................……….…………………………………………………..
Adres budynku, w którym planowana jest inwestycja:…………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................…..
Nr działki ....................................................………………………………………………………………………..
nr księgi wieczystej …............................................................................………………………………………….
lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości ..……………………………………..

Rodzaj nowego źródła ciepła*:
 kocioł gazowy kondensacyjny,

 kocioł olejowy,

 kocioł na biomasę,

 pompa ciepła,

 urządzenie grzewcze elektryczne.

(*proszę zaznaczyć właściwe)

Ponadto     oświadczam,     że  :
1. Posiadam zainstalowane jedno stare źródło ciepła.
2. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest użytkowany

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
3. Posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zrealizowane zadanie z zakresu wymiany

źródeł ciepła.
4. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia

26 sierpnia 2021 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania
w sprawie  udzielania i sposobu jej rozliczania służącemu ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i akceptuję warunki w nim zawarte.

5. Nie posiadam drugiego, zastępczego źródła ciepła (kotła węglowego, gazowego, olejowego lub innego),
wpiętego w instalację c.o.

6. W chwili złożenia wniosku nie są prowadzone prace związane z realizacją zadania.
7. W budynku, w którym planowana jest inwestycja nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
8. Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Psary.
9. Dokonam likwidacji starego źródła ciepła na własny koszt.



10. Oświadczenie dotyczące odprowadzenia podatku dochodowego*:
jestem  mieszkańcem gminy  zameldowanym  na  terenie  Gminy  na  pobyt  stały  i  wykazałem  fakt

zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)
złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym
miejsce zamieszkania,

nie  jestem  mieszkańcem  zameldowanym  na  terenie  Gminy  na  pobyt  stały,  ale  wykazałem  fakt
zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)
złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym
miejsce zamieszkania.

11. Oświadczam, że*:
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rozpatrzeniem i realizacją

złożonego przeze mnie wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na
zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej  emisji  na terenie Gminy Psary.
Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na  podstawie  zgody wyrażonej  przed  jej  cofnięciem.  Oświadczenie  o  cofnięciu  zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

 nie  wyrażam  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  związku  z  rozpatrzeniem

i  realizacją  złożonego przeze  mnie  wniosku o  udzielenie  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy osobom
fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej  emisji  na terenie
Gminy  Psary. Ponadto  oświadczam,  iż  zostałem  poinformowany  o  prawie  do  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed jej  cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

(*proszę zaznaczyć właściwe)

Wymagane załączniki:
1. Załącznik nr  1 Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji

i otrzymanie dotacji przez Wnioskodawcę.
2. Załącznik  nr  2  Prawomocne  postanowienie  o  stwierdzeniu  nabycia  spadku  lub  akt  poświadczenia

dziedziczenia (jeśli dotyczy).

Pouczenie:
1. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu dotacja może zostać udzielona do budynku, w którym zainstalowane

jest tylko jedno źródło ciepła. W przypadku, gdy w budynku wydzielone są dwa lokale mieszkalne,
zasada ta odnosi się do każdego z lokali mieszkalnych, jeżeli posiadają odrębne systemy ogrzewania.

2. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od daty wezwania.
3. Nie  przyznaje  się  dotacji  na  zaopatrzenie  nowo powstających obiektów w ekologiczne urządzenia

grzewcze.

………………………………….
(czytelny podpis)



ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Ja, niżej podpisany/a

Imię:…………………………………………… Nazwisko:………………………………………………………

nr dowodu osobistego:…………………………………….. PESEL:……………………………………………..

NIP:………………………………………..

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………

telefon:…………………………………….

Udzielam zgody

Pani/Panu

Imię:…………………………………………… Nazwisko:………………………………………………………

nr dowodu osobistego:…………………………………….. PESEL:……………………………………………..

NIP:………………………………………..

zamieszkałemu/zamieszkałej………………………………………………………………………………………

na  wykonanie  inwestycji  i  otrzymanie  dotacji  przez  Wnioskodawcę  związanych  ze  wszystkimi  sprawami
związanymi z programem dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie
środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary.

…………………………………………………………

(data, podpis)



Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem  Danych  jest  Wójt  Gminy  Psary  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  w  Psarach
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl.

3. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie wniosku, a następnie  podpisanie umowy o udzielenie
dotacji  celowej  z  budżetu  gminy  osobom  fizycznym  na  zadania  służące  ochronie  środowiska
w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary.

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  są:  art.  6  ust.  1  lit.  c),  e)  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),  zwanego  dalej
„RODO”, ustawa prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary
z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł
publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych
zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

6. Odbiorcą  Pana/Pani  danych  osobowych mogą  być:  podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów
prawa oraz z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych  oraz  przepisami
prawa.

9. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  oraz o  prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej.

10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  moich danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale, jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej  decyzji  i  nie będą

przetwarzane w celu profilowania.  
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