
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr --/2021 

Burmistrza Strykowa 

z dnia -- ----- 2021 r. 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego 

nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła  

 

Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia Urząd) 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 
1. Oznaczenie wnioskodawcy 

a) Imię i nazwisko / Nazwa 

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

b) Adres zamieszkania / Siedziba 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby) 

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

3. Oznaczenie pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) 

a) Imię i nazwisko 

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

b) Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………. 

4.  Forma prawna wnioskodawcy (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Osoba fizyczna          □ Wspólnota mieszkaniowa         □ Osoba prawna 

□ Przedsiębiorca           □ Inna (jaka?) ………………………………………………………… 

5. Numer telefonu kontaktowego 
 

 

 

6. NIP, KRS, REGON  
 

 

 

 

7. Informacja o podatniku VAT (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Posiadam prawo do odliczenia podatku VAT za zakup nowego źródła ciepła     

□ Nie posiadam prawa do odliczenia podatku VAT za zakup nowego źródła ciepła                 

II. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

1. Lokalizacja inwestycji 

a) Adres inwestycji 

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

b) Nr ewid. działki: ………………..  c)  Obręb geodezyjny: …………………………….. 

2. Rodzaj budynku, w którym będzie wymieniane źródło ciepła (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ Jednorodzinny      □ Wielorodzinny      □ Komunalny      □ Inny (jaki?)…….……..…..… 

BURMISTRZ STRYKOWA 

ul. Kościuszki 27 

95-010 Stryków 
 



3. Rodzaj istniejącego w budynku lub 

lokalu źródła ciepła (urządzenia 

grzewczego) oraz rodzaj paliwa 

jakim jest zasilane  

 

4. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ kocioł na ekogroszek, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 

28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”) 

□ kocioł na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 

kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”) 

□ kominek na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 

24 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”) 

□ kocioł na gaz z sieci           □ kocioł na gaz z instalacji zbiornikowej 

□ kocioł na olej opałowy       □ ogrzewanie elektryczne        □ pompa ciepła 

III. FINANSOWANIE ZADANIA 

1. Wnioskowana kwota dotacji (50% wartości nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5000 zł) 

………………………………………… zł 

2. Nr rachunku bankowego wnioskodawcy 

                                
  

IV. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

 posiadam tytuł prawny do budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego / lokalu użytkowego, 

w którym będzie wymienione źródło ciepła. 

 

 

Stryków, dnia…………………………..                            ………………………………… 
                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Ja ………….……………………………………., niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w celu zawarcia i realizacji 

umowy na udzielenie dotacji na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła. 

 

 

Stryków, dnia…………………………..                            ………………………………… 
                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

V. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć odpowiednie kwadraty) 

□ Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 

wnioskodawca w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych 

albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie, jeżeli dofinansowanie stanowi taką pomoc; 

□ informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 

się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810), jeżeli dofinansowanie stanowi 

taką pomoc; 

□ pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wnioskodawcy/-ów występuje pełnomocnik. 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako „RODO”) informujemy, 

o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z  siedzibą w: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 

27, e-mail: strykow@strykow.pl. 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strykowie, e-mail: iod@lesny.com.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą, zgodnie z rozporządzeniem 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) 

przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) 

RODO, w związku z realizacją zadania w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a także w celu 

związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych w postaci numeru telefonu kontaktowego, odbywa się na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego zawarci oraz realizacji umowy. 

Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych skutkować będzie niemożnością prawidłowego zawarcia oraz 

realizacji umowy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa 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 Urzędem Miejskim w Strykowie 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Strykowa.  

6. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora. 

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 – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

aa) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

bb) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

cc) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

dd) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

ee) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

aa) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

bb) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia,  

cc) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

dd) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

aa) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tą osobę  

bb)  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,   

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

aa) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

bb) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

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

osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe. 

mailto:iod@lesny.com.pl

