
   

Nr wniosku: ……………………                                                                           Burmistrz Pasłęka
Data wpływu: ………………....                                                                            Pl. Św. Wojciecha 5
                                                                                                                               14-400 Pasłęk                          

                                                                       

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej

ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne

 
I. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową:

Imię i nazwisko/
Pełna nazwa 
Wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
 

Dane pełnomocnika …………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania/
adres siedziby:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………, e-mail: …………………………………………..

Adres 
korespondencyjny:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Forma prawna 
Wnioskodawcy

□ Osoba fizyczna

PESEL: ……………………………………………………………….……….., 
Nr Dow. Os. ………………………..., wydany przez: …………………………..

□ pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

NIP …………………………… REGON ……………………………………...

Nr rachunku 
bankowego 
Wnioskodawcy

………………………………………………………………………………….

Czy w latach poprzednich  Wnioskodawca 
korzystał z pomocy publicznej?                  □ TAK          □ NIE

(Nie  dotyczy  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności
gospodarczej)



Adres  budynku/lokalu, w którym przeprowadzona zostanie inwestycja:

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

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

Numer księgi 
wieczystej: ………………………………………………………………………………………….

Nr działki:
………………………….

Obręb:
………………………………..

Posiadany tytuł prawny 
władania 
nieruchomością:

     Własność □        Współwłasność □    (zaznaczyć odpowiednio)
                                                                                                 

Powierzchnia całkowita 
budynku/lokalu:       ………………………………… m2

II. Informacje o planowanej inwestycji:

Rodzaj planowanego do zainstalowania proekologicznego ogrzewania: 
(zaznaczyć właściwe)

□ podłączenie 
do sieci ciepłowniczej 

□ podłączenie 
do sieci gazowej 

□ kocioł elektryczny □ kocioł gazowy

□ kocioł olejowy □ kocioł na pellet 
drzewny 

□ kocioł na węgiel  (tylko do 31.12.2021 r.)

Moc planowanego źródła ciepła ………………………….. kW

Planowany termin realizacji inwestycji:

Data
rozpoczęcia:
(miesiąc, rok)

   
……………………………….

Data 
zakończenia:
(miesiąc, rok)

….….…………………….

Planowane koszty (w zł):
……………………………………………….

Opis likwidowanego źródła ciepła:

Rodzaj używanego paliwa □ węgiel □ drewno

Moc likwidowanego pieca ………………………………. kW

III. Oświadczenia:

Oświadczenie o prawie 
do dysponowania 
nieruchomością  

1) W przypadku gdy Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości:

□ Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością pod adresem: 

………………………………………………………………………………………....,

 na której zrealizowana zostanie inwestycja.



Oświadczenie o 
wyrażeniu zgody na 
realizację inwestycji 
przez pozostałych 
współwłaścicieli

2) W przypadku, gdy Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
        (proszę wymienić imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli)

□ Oświadczam, że wszyscy współwłaściciele ww. nieruchomości wyrazili zgodę na 
realizację inwestycji
  

Oświadczenie o 
zapoznaniu się z treścią 
Uchwały

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr IV/35/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu Gminy Pasłęk  na  dofinansowanie  kosztów inwestycji  służących ochronie
powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne i akceptuję
jej warunki oraz wymagania.

Oświadczenie o 
podwójnym 
finansowaniu

□  Oświadczam,  że  w  ramach  realizowanej  inwestycji  nie  wystąpi  podwójne
finansowanie wydatków tzn. refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa
razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.

Oświadczenie o 
prawdziwości danych 
zawartych we wniosku

□ Oświadczam,  że  dane  zawarte  we  wniosku  są  prawdziwe  i  zgodne  ze  stanem
faktycznym,  jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy/a,  że  złożenie  we
wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń skutkować może koniecznością
zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości.

RODO 
(jeśli dotyczy)

□  Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
zawartych we wniosku (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr
133,  poz.  833  z  dnia  29.08.1997  r.).  Zostałem/am  poinformowany/a,  że  podanie
przeze  mnie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  oraz  że  przysługuje  mi  prawo
dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  do  ich  poprawiania.  Dane  osobowe
przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy
Pasłęk  na  dofinansowanie  inwestycji  związanej  z  wymianą  ogrzewania  na
ogrzewanie proekologiczne i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Pasłęk, dnia …….………………………...                                  …………………………………………...
                                     (data)                                                                          (podpis Wnioskodawcy)



Załączniki do wniosku w przypadku wniosku wspólnoty mieszkaniowej:

1) Kopia  uchwały  wspólnoty  w  sprawie  wyboru  zarządu  -  osób  reprezentujących  wspólnotę
mieszkaniową (poświadczona za zgodność z oryginałem);

2) Kopia umowy w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu
Zarządcy  (gdy  taką  zawarto)  wraz  z  aktualnym odpisem z  Krajowego  Rejestru  Sądowego
(wydanego  do  trzech  miesięcy  wstecz  od  daty  złożenia  wniosku),  wyciągiem  z  ewidencji
działalności  gospodarczej  lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny Zarządcy
(poświadczona za zgodność z oryginałem);

3) Kopia uchwały wspólnoty  w sprawie wyrażenia  zgody na realizację  inwestycji,  określającą
zasady  finansowania  tej  inwestycji  przez  członków wspólnoty,  udzielającą  pełnomocnictwa
zarządowi/Zarządcy  do  zawarcia  umowy  z  Gminą  Pasłęk  oraz  zestawienie  lokali  osób
wnioskujących  o  dofinansowanie  poświadczone  przez  zarząd/Zarządcę  (poświadczona  za
zgodność z oryginałem).

Załączniki do wniosku w przypadku wniosku przedsiębiorcy:

1. Wypełniony formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu  się  o  pomoc de minimis
określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t. j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

2. Wszystkie  zaświadczenia  o pomocy de minimis  oraz  pomocy de minimis  w rolnictwie  lub
rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc (dotację)
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Oświadczenie  o  niekorzystaniu  z  innej  pomocy  dotyczącej  tych  samych  kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/
35/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji  służących ochronie
powietrza, polegających na trwalej zmianie ogrzewania na proekologiczne.

Załącznik do wniosku w przypadku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej: 

1. Kopia umowy przyłączeniowej.



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016r.  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  „RODO”),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Gminę  Miasta  i  Gminę  Pasłęk  w
zależności od rodzaju załatwianych spraw jest Miasto i Gmina Pasłęk, z siedzibą przy ul. Plac Św. Wojciecha
5 14-400 Pasłęk,  zwana w dalszej  części  GMINĄ,  Urząd Miejski  w Pasłęku,  Pl.  Św. Wojciecha 5, 14-400
Pasłęk, nr tel. 55 248 20 01.
2.  Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  w
zakresie działania Gminy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pomocą adresu mailowego  iod@paslek.pl, lub telefonicznie pod nr
tel. 55 248 20 01 wew. 70.
3.  Administrator  danych  osobowych  –  Gmina  -  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:
a)  realizacji  całości  procesu  udzielenia  i  rozliczenia  dotacji  celowej  do  wymiany  niskosprawnego  i
nieekologicznego źródła w szczególności: rozpatrzenia wniosku, podpisania umowy, rozliczenia zrealizowanej
inwestycji na podstawie przedłożonych dokumentów, których kopie pozostają w archiwum Urzędu Miejskiego
w Pasłęku jak również kontrola  realizacji  obowiązków Wnioskodawcy zapisanych w podpisanej  umowie  o
udzielenie dotacji celowej.
5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o  których mowa w pkt  4  odbiorcami  Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów podpisanych  z  Gminą  Pasłęk  przetwarzają  dane
osobowe dla których Administratorem Gmina.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych.
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
e) prawo do przenoszenia danych.
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Pasłęku
Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.  W sytuacji,  gdy przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa się  na  podstawie  zgody osoby,  której  dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich.
Odmowa przetwarzania danych osobowych jest równoznaczna z negatywnym rozpatrzeniem wniosku.


