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....................................................... (miejscowość, data) 
 

Wnioskodawca: Pełnomocnik (jeśli jest ustanowiony): 

................................................................... 
(imię i nazwisko, pełna nazwa) 

................................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

................................................................... 
(adres zamieszkania/siedziby) 

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

................................................................... 
(adres zamieszkania/siedziby) 

................................................................... 
(tel. kontaktowy, e-mail) 

................................................................... 
(tel. kontaktowy, e-mail ) 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 
 
 

Wniosek  
o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania 

 

1. Składający wniosek1: 

  osoba fizyczna 

  wspólnota mieszkaniowa 

  osoba prawna 

  przedsiębiorca (NIP) .............................................................................................................................. 

 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną (NIP) 

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

  inny podmiot (wpisać jaki) .................................................................................................................... 

2. Rodzaj inwestycji1:  

  zmiana źródła z węglowego na gazowe 

  zmiana źródła z węglowego na elektryczne 

  zmiana źródła z węglowego na olejowe 

  zmiana źródła z węglowego na paliwo stałe (węgiel) 

  zmiana źródła z węglowego na paliwo stałe (biomasa) 

 zmiana źródła z węglowego na urządzenie grzewcze wykorzystujące energię odnawialną, w tym     
pompę ciepła 

  podłączenie do sieci ciepłowniczej 

                                                      
1  Należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez wstawienie znaku „x” 
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3. Lokalizacja inwestycji: 

• adres: .................................................................................................................................................... 

• nr ewidencyjny działki: ........................................................................................................................ 

4. Typ obiektu1: 

  budynek mieszkalny jednorodzinny 

  budynek mieszkalny wielorodzinny 

  lokal mieszkalny 

5. Tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego1:  

  własność 

  współwłasność ustawowa małżeńska 

  współwłasność, wspólnota mieszkaniowa 

  użytkownik wieczysty 

  użytkownik (najemca) 

6. Czy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowana będzie inwestycja, jest prowadzona 
działalność gospodarcza1? 

  TAK   NIE 

7. Czy w budynku mieszkalnym/lokalu, w którym realizowana będzie inwestycja, jest prowadzona 
działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa1? 

  TAK   NIE 

8. Czy koszty zakupu i/lub montażu dotowanego urządzenia będą wliczone w koszty prowadzonej 
działalności gospodarczej1? 

  TAK   NIE 

9. Planowany termin realizacji inwestycji:.............................................................................................. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 

proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1805). 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 
 

                                                      
1 Należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez wstawienie znaku „x” 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 
62-020 Swarzędz moich danych osobowych w celu uzyskania dotacji na zmianę źródła ogrzewania. 

 
                                                                                                                                          ____________________________________________ 
                                                                                                                                                (data i czytelny podpis) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy 
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, a w szczególności: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym.  
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu uzyskania dotacji na zmianę źródła 

ogrzewania. 
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom 

uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora 
danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne 
i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych w dochodzeniu należnych roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) sprostowania swoich nieprawidłowych danych 
b) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych  
w art. 17 RODO; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
e) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

9. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw 
znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych 
w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę 
do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną                                          _________________________________ 

                                                                                                                                  
 
(data i czytelny podpis) 
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Załączniki1: 

1)  pisemna zgoda właścicieli/współwłaścicieli lokalu/budynku mieszkalnego na realizację inwestycji 
przez wnioskodawcę oraz zawarcie umowy z Gminą Swarzędz o udzielenie dotacji na ten cel (jeżeli 
dotyczy); 

2)  dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia lokalu/budynku mieszkalnego do sieci 
ciepłowniczej i gazowej wystawiony przez gestorów sieci ciepłowniczej i gazowej (w przypadku zmiany 
źródła ogrzewania na kocioł na paliwo stałe); 

3)  dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu 
lub energii elektrycznej: 

  w przypadku sieci ciepłowniczej – aktualne warunki przyłączenia; 

 w przypadku ogrzewania gazowego – aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej lub 
w przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację gazową, umowę 
o dostarczenie gazu z dostawcą gazu; 

 w przypadku ogrzewania elektrycznego – aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej 
z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze; 

 w przypadku pompy ciepła – zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych lub 
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli jest wymagane); 

4)  pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł),  
w przypadku ustanowienia pełnomocnika; 

5)   oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego 
lub ubiegania się o zwrot podatku VAT (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); 

6)  dokumenty i informacje, których zakres został określony w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 
708 ze zm.) oraz w rozporządzeniu 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 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. 
z 2010 r., nr 121, poz.810) - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność 
gospodarczą w rolnictwie lub w rybołówstwie; 

7)  dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi (dotyczy wspólnot mieszkaniowych); 

8) )  inne dokumenty (wymienić jakie): 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      
1 Należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez wstawienie znaku „x” 


