
Załącznik do zarządzenia nr. 0050.45.2019 

Burmistrza Leśnicy  

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

W N I O S E K 

o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego 
 

Proszę o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego w budynku nr ……. położonym w .................. 

………………….……….………… (działka numer ............ karta mapy ............ KW..................................... ). 

 

1. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/zapoznałam* się z Uchwałą Nr V/25/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 luty 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na 

dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych i zobowiązuję się do jej przestrzegania; 

b) posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane1); 

c) zamierzam zakupić i zainstalować przez uprawniony podmiot, fabrycznie nowe, kompletne  

w rozumieniu funkcjonalnym urządzenie grzewcze (źródło ciepła); 

 na paliwo stałe (w tym w szczególności przeznaczonych do spalania biomasy) bez rusztu 

awaryjnego, o ograniczonych wartościach emisji, tj. wymagań min. klasy 5 normy PN-EN 303-

5:2012 lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym w języku 

polskim lub przetłumaczonym na język polski, 

Sposób zasilania paliwem Graniczne wartości emisji2)  

mg/m3  przy 10% O2
3)  

CO OGC Pył 

Ręczny 700 30 60 

Automatyczny 500 20 40 
 

 gazowe, 

 olejowe (opalane wyłącznie lekkim olejem opałowym), 

 elektryczne, 

 pompę ciepła*; 

d) zmianę systemu grzewczego zamierzam zrealizować w terminie od …………..….. do ………..……..; 

e) przewidywany koszt zakupu i zainstalowania urządzenia wyniesie …………..…. zł; 

f) w budynku objętym wnioskiem zainstalowano / nie zainstalowano* podstawowy system grzewczy, 

który spełnia / nie spełnia* kryteriów ekologicznych określonych w ww. uchwale; 

g) dotychczasowe główne źródło ciepła podlegające wymianie zdemontuję w sposób uniemożliwiający 

jego powtórny montaż; 

h) w budynku objętym wnioskiem zainstalowano / nie zainstalowano* inny - dodatkowy system 

grzewczy, który spełnia / nie spełnia* kryteriów ekologicznych określonych w ww. uchwale; 

                                                      
*  niepotrzebne skreślić 
1) Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem  

    oraz certyfikat pieca, który zamierza się zakupić 
2)  Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5. 
3)  Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do 

temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego. 

Burmistrz Leśnicy  

ul. 1 Maja 9 

47-150 Leśnica 

................................................................... 
Imię i nazwisko / nazwa* 

 

................................................................... 
Adres zameldowania / siedziba* 

 

................................................................... 
Seria i nr dowodu osobistego / REGON* 

 

................................../............................... 
PESEL                                  NIP* 

 

................................................................... 
Nr telefonu kontaktowego 

Leśnica, dn. …………………. 



i) w budynku objętym wnioskiem zainstalowano / nie zainstalowano* jedno urządzenie grzewcze na 

drewno typu kominek, który służy do ogrzewania kilku / jednego* pomieszczeń(nia)* i posiada/nie 

posiada wodną lub powietrzną instalację rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń; 

j) otrzymałem / nie otrzymałem* dotacje lub inne formy dofinansowania z innych źródeł na pokrycie 

przedsięwzięcia opisanego we wniosku w wysokości ………… zł; 

k) posiadam / nie posiadam* zadłużenia względem Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych. 

 

2. Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

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

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, w której będzie zlokalizowana 

przedmiotowa inwestycja przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Leśnicy w celu stwierdzenia 

wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji i zakończenia przedsięwzięcia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam* się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych 

zamieszczoną poniżej. 

 

 

 

               .................................................................. 
           /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

Administratorem danych jest Gmina Leśnica (dalej również jako „Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. 

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email um@lesnica.pl. 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez email iod@lesnica.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Odbiorcy danych 

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, 

m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem 

i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego oraz profilowania.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do 

otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony 

danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy lub załatwienia sprawy administracyjnej 

– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

 zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do 
zawarcia i wykonywania umowy, wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających 
z konkretnych ustaw administracyjnych  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z tych przepisów. 


