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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2020 

Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2020. 

Data przyjęcia wniosku1: 

 

……………………………… 

 Numer wniosku1: 

 

…………………….………….. 

WNIOSEK 

o udzielenie  dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza 
 

 I.  INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (wypełnia Wnioskodawca) 

1. 
Pełna nazwa 

Wnioskodawcy 

 

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

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

2. 
Adres 

Wnioskodawcy 

 

miasto/wieś ………………………………………………… kod pocztowy …….……, 

ulica ……………………………………………………………………, nr ……...……. 

 

telefon ………………………….. e-mail ………………………………………………. 

Dow. Os. ………………………… Pesel ……………………………………………… 

3. 

Forma prawna  

działalności 

wnioskodawcy 

 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 

 pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

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

(nazwa podmiotu, adres, organ rejestrujący, nr rejestru) 

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

4. 
Dane identyfikacyjne 

do przelewu 

 

nr rachunku bankowego 

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

imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku 

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

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

5. 

Czy w latach 

poprzednich 

Wnioskodawca 

korzystał z pomocy 

publicznej? 

nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 tak           nie 

(jeśli tak, należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej) 

6. 

Stan prawny 

nieruchomości, której 

realizowana 

inwestycja dotyczy 

 

Wnioskodawca jest: 

 właścicielem nieruchomości;      współwłaścicielem nieruchomości; 

 samoistnym posiadaczem;          współposiadaczem samoistnym nieruchomości; 

 

 
1 Wypełnia pracownik Urzędu Gminy Izabelin 
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II.  INFORMACJA O INWESTYCJI (wypełnia Wnioskodawca) 

7. 
Dane obecnego 

źródła ciepła 

 

nazwa obecnego źródła ciepła …………………………………………………….….… 

klasa pieca/ kotła (III/ IV/ V/ pozaklasowy) ………………..…… moc …………..….. 

rodzaj paliwa:       węgiel/ koks;         drewno;         pellet;         inne; 

roczne zużycie paliwa …………………………………………………………...……… 

ogrzewana powierzchnia ……………… m² 

8. 
Rodzaj planowanego 

źródła ciepła 

grupa A – dofin. 8 tys. PLN (<90%)                      grupa B – dofin. 3 tys. PLN (<70%) 

 kocioł gazowy (także LPG),                                kocioł węglowy V kat., 

 pompa ciepła,                                                       kocioł na biomasę,                                               

 kocioł elektryczny,                                               kocioł olejowy. 

(UWAGA: w przypadku występowania o dotację na instalację kotła na paliwa stałe z 

grupy B do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie odmowy podłączenia do 

sieci gazowej) 

9.  Miejsce inwestycji 

 

miasto/wieś …………………………………………….… kod pocztowy ……….……, 

ulica………………………………………………………………………, nr …………. 

(proszę wypełnić, o ile inne niż wskazana w pkt. 2 powyżej) 

10 
Przewidywany termin 

realizacji inwestycji 

 

rozpoczęcie ……………..……...…………  zakończenie ……………..……………….. 

(data zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 30 października – to ostateczny 

termin rozliczenia inwestycji) 

11 

Czy podatek VAT 

jest kosztem 

inwestycji i nie jest 

odliczany od podatku 

należnego? 

nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 tak           nie 

(dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców 

zwolnionych podmiotowo lub niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług 

(VAT) podatek VAT jest kosztem)  
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III.  OŚWIADCZENIA (wypełnia Wnioskodawca) 

12 

Prawo do 

dysponowania 

nieruchomością oraz 

zgody 

współwłaścicieli/ 

współposiadaczy 

samoistnych 

1) W przypadku gdy Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości: 

Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 9 powyżej, 

oznaczoną jako działka ew. nr ……………… i opisaną w księdze wieczystej nr 

……………… prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. 

2) W przypadku gdy Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości 

wymienionej w pkt. 9 powyżej: 

………………………………………………………………………………………… 

    

………………………………………………………………………………………… 

(proszę wymienić imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli) 

 TAK - wszyscy współwłaściciele w/w nieruchomości wyrazili zgodę na wymianę 

niskosprawnego i nieekologicznego kotła lub pieca węglowego na nowoczesne 

urządzenie grzewcze. 

 

3) W przypadku gdy Wnioskodawca jest samoistnym posiadaczem nieruchomości: 

Jestem samoistnym posiadaczem nieruchomości wymienionej w pkt. 9 powyżej, 

oznaczoną jako działka ew. nr ……………… i zamieszkuję ją od roku ………………. 

4) W przypadku gdy Wnioskodawca jest samoistnym współposiadaczem 

nieruchomości wymienionej w pkt. 9 powyżej: 

………………………………………………………………………………………… 

    

………………………………………………………………………………………… 

(proszę wymienić imiona i nazwiska wszystkich współposiadaczy) 

 TAK - wszyscy współposiadacze w/w nieruchomości wyrazili zgodę na wymianę 

niskosprawnego i nieekologicznego kotła lub pieca węglowego na nowoczesne 

urządzenie grzewcze. 

13 

Oświadczenie o 

zgodzie na 

weryfikację 

zaległości wobec 

Gminy  

Wyrażam zgodę na weryfikację ew. zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych 

danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym względem 

Gminy. 

14 

Oświadczenie o 

przedstawieniu 

dokumentów 

niezbędnych dla 

rozliczenia dotacji 

Oświadczam, że wraz z wnioskiem o rozliczenie inwestycji przedstawię: 

1) oryginały faktur VAT dotyczące poniesionych kosztów, 

2) potwierdzenie zapłaty za inwestycję przelewem na rachunek bankowy 

wystawcy faktury z wyszczególnieniem  sprzedawcy (wystawcy faktury), 

kwoty zapłaty, tytułu zapłaty (nr faktury) - o ile przedłożone faktury nie zostały 

opłacone gotówką lub kartą płatniczą,  

3) dokument potwierdzający likwidację/złomowanie wymienionego źródła ciepła, 

4) dokumentację fotograficzną miejsca instalacji nowego kotła ze szczególnym 

uwzględnieniem: tabliczki znamionowej urządzenia, ogólnego widoku miejsca 

instalacji, widoku podłączenia gazowego (o ile jest już doprowadzone), 

zasobnika na ciepłą wodę, podajnika opału etc. Dokumentacja ta powinna 

zostać wysłana na adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl. 

5) fragment dokumentacji technicznej pozwalający na określenie typu i rodzaju 

mailto:wymianapieca@izabelin.pl
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pieca, jego funkcji, mocy i rodzaju paliwa, 

6) dokument pierwszego uruchomienia pieca przez osobę ze stosownymi 

uprawnieniami. 

 

 

Załączniki (prośba o zaznaczenie właściwego pola): 

 potwierdzenie odmowy podłączenia do sieci gazowej (dotyczy jedynie przypadku wnioskowania o kocioł z 

grupy B) 

 

 dokumentacja fotograficzna miejsca instalacji urządzenia podlegającego wymianie ze szczególnym 

uwzględnieniem: tabliczki znamionowej urządzenia, ogólnego widoku miejsca instalacji, widoku podłączenia 

gazowego (o ile jest już doprowadzone), zasobnika na ciepłą wodę, podajnika opału etc. W przypadku 

Wnioskodawców składających wniosek pisemny, dokumentacja fotograficzna powinna zostać wysłana na adres e-

mail: wymianapieca@izabelin.pl. W przypadku Wnioskodawców składających wniosek na adres poczty 

elektronicznej wymianapieca@izabelin.pl dokumentacja fotograficzna powinna zostać dołączona do wniosku, 

 

Poniższe załączniki dotyczą jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą: 

 dokument lub dokumenty potwierdzające status przedsiębiorcy lub uprawnienie do reprezentacji danego 

podmiotu przez osobę lub osoby podpisujące wniosek, jeżeli status ten lub uprawnienie nie wynikają bezpośrednio 

z informacji w KRS lub CEIDG 

 oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT 

 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.) 

 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy kopii zaświadczeń o pomocy de 

minimis, w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, w tym także 

pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie 

 

 

 wniosek złożony w formie elektronicznej 

na adres wymianapieca@izabelin.pl 

 

 

 

 

Izabelin, dn. ………………………….……… 

  wniosek złożony w formie pisemnej (także nadany 

pocztą) 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 
(czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do występowania 

w imieniu Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

mailto:wymianapieca@izabelin.pl
mailto:wymianapieca@izabelin.pl
mailto:wymianapieca@izabelin.pl
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IV.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

15 

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 jest Wójt Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C, ul. 3 

Maja 42, 05-080 Izabelin. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Wójta Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu 

mailowego iod@izabelin.pl.  

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Izabelin - 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 pieca w 

szczególności: rozpatrzenia wniosku, podpisania umowy, rozliczenia zrealizowanej inwestycji 

na podstawie przedłożonych dokumentów, których kopie pozostają w archiwum Urzędu Gminy 

jak również kontrola realizacji obowiązków Wnioskodawcy zapisanych w podpisanej umowie 

o udzielenie dotacji celowej do wymiany pieca,  

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 Izabelin 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Izabelin. 

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 Gminy Izabelin 

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. 

 

 

………………………………………………………………… 
                                                                                                                           data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych 

                                                                                                                                         do występowania w imieniu Wnioskodawcy  

 

mailto:iod@izabelin.pl

