
 

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

 
 

                 

Wójt Gminy Tomice 

ul. Wadowicka 51 

34 – 100 Tomice 

 

 

WNIOSEK  

o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”. 

 
 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i Imię: ………………………………………………………………..………….. 

2. Adres zamieszkania:…………………...…………………………………………………… 

3. PESEL:……………………………………………………………………..………..……… 

4. Numer telefonu*………………...………………...………………………………………... 

5. Sposób przekazania dotacji: 

 przelewem na konto Wnioskodawcy nr ……………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

 własność/współwłasność, 

 najem, 

 inne (określić jakie)………………………………………………………………………. 

II. Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na proekologiczne 

Miejscowość…………………………………………………………………………..………… 

ulica…………………………………nr domu……………….…          

III. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne 

1. Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji (zaznaczyć poprzez postawienie 

znaku „X”) 

 stary kocioł  opalany węglem  o mocy (kW):…………….… 

 kocioł  węglowy z podajnikiem  o mocy (kW):…………….. 

 piece kaflowe sztuk: :…….….. o mocy (kW)………..……... 

2. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania (zaznaczyć poprzez 

postawienie znaku „X”) 

 kocioł  na węgiel spełniający wymagania ekoprojektu o mocy …….…. kW 

 kocioł  na pelet  spełniający wymagania ekoprojektu o mocy …….…. kW 



 kocioł gazowy spełniający wymagania ekoprojektu o mocy …..….... kW 

3. Planowany termin modernizacji (data zakończenia, nie później niż 25.10.2018 r.): 

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

4. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ….............................................................. 

 

Do wniosku załączam**: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja 

(aktualny odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW/Elektroniczne 

Księgi Wieczyste/,udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualny 

na dzień składania wniosku; akt poświadczenia dziedziczenia; postanowienie nabycia spadku). 

2. Zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu 

ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości  dotacji na rzecz wnioskodawcy***. 

3. Pisemną zgodę właściciela budynku mieszkalnego na przystąpienie do programu oraz umowę 

najmu budynku mieszkalnego wraz ze zgodą wypłaty całości  dotacji na rzecz wnioskodawcy – 

w przypadku gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości**** 

4. inne (określić jakie) …........................................... 

UWAGA: W przypadku  występowania współwłasności budynku w ramach wspólnoty majątkowej 

wniosek winien być wypełniony przez  małżonków wspólnie lub  przez jednego małżonka pod 

warunkiem dostarczenia zgody drugiego małżonka – zgodnie z  określonymi powyżej wymogami. 
 

Oświadczam, co następuje: 

1. Nie posiadam w budynku mieszkalnym, w którym planowana jest wymiana systemu 

ogrzewania, drugiego źródła ciepła (za wyjątkiem pieca gazowego pracującego 

w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem**). 

2. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej. 

3. Nie otrzymałem nigdy wcześniej dofinansowania na tego samego rodzaju zmianę systemu 

ogrzewania na proekologiczny w ramach innej dotacji udzielonej przez Gminę Tomice. 

4. Znam treść Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (uchwała Nr 

IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. - Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2015 r. poz. 6017, z późn. zm.) określającego zasady udzielania przez 

Gminę Tomice dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą 

dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne, oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000). 

6. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych tj. imienia i nazwiska przez Urząd Gminy 

w Tomicach ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice na liście rankingowej lub rezerwowej 

beneficjentów w celu publikacji tych że list na stronie internetowej Urzędu 

www.tomice.pl 

7. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, 

o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy w Tomicach. 

 

         ……………………….……………………………. 
           (data i podpis Wnioskodawcy, Inwestora) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

*        dane nieobowiązkowe 

**      właściwe zaznaczyć 

***    w przypadku współwłasności nieruchomości  

****  w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Tomice jest: 

Wójt Gminy Tomice z siedzibą w Urząd Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. 

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

osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Tomice, e-

mail: iod.gmina@tomice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie art.6 ust.1 lit b) RODO tj. w 

celu złożenia wniosku przez Wnioskodawcę/Inwestora o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tomicach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych u Administratora. 

6. Pani/Pan dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 

pierwotnie zebrane. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do złożenia przez 

Wnioskodawcę/Inwestora wniosku o udzielenie dotacji; ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność realizacji udziału w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”.    

    

 

 ………………………….……………………………. 

                             (data i podpis Wnioskodawcy, Inwestora) 

 

 


