
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie 

powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na 

przyjazne środowisku 

 

 

Wójt Gminy Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3, 

05-085 Kampinos 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

Imię.................................................................Nazwisko............................................................. 

PESEL/NIP ................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania:  

Miejscowość...........................................................Ulica..............................................................

Nr domu.................................................................. 

Telefon kontaktowy: ................................................................................................................... 

1. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do zrealizowania w……………....…......roku 

Miejscowość....................................................... Ulica...............................................................  

Nr domu ………….…………….............. 

Numer działki ….......................................obręb ewidencyjny..................................................... 

miejscowość...............................................................ulica........................................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, 

posiadacz samoistny, posiadacz zależny)* 

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

Numer księgi wieczystej 

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

* w przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli 

 

2. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT ZAKUPU 

KOTŁA 

Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr) ……………………………………………………………. 

 

Data zakończenia (dd-mm-rrrr)……………………………………………………………. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania ………….…………………………………….……zł 

 



Rodzaj źródła ogrzewania przewidziany do zamontowania (właściwe podkreślić): 

 

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign; 

2) kocioł gazowy; 

3) kocioł olejowy; 

4) kocioł elektryczny; 

5) pompa ciepła, 

Czynności planowane do wykonania: 

1) demontaż starego źródła ogrzewania; 

2) podłączenie do sieci gazowej; 

3) podłączenie do sieci elektroenergetycznej; 

 

ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku ……………. szt. 

 

………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć): 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, 

której dotyczy wniosek – odpis zwykły z Księgi wieczystej (w przypadku posiadania innego 

tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę 

na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli) lub oświadczenie dotyczące 

posiadania samoistnego lub zależnego – załącznik nr 5 do Regulaminu;  

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne 

przyłączenia do sieci gazowej (w przypadku wymiany kotła niespełniającego normy PN-EN 

303-5:2012 na kocioł gazowy). 

4.  Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kotła niespełniającego normy PN-EN 

303-5:2012 załącznik nr 3; 

5. Dokumentację fotograficzną potwierdzającą posiadanie zamontowanego kotła 

niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 wykonaną przed jego demontażem – minimum 

jedna kolorowa fotografia. 

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  



dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

7. Informacje określone 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 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis      

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 osobowych, RODO), 

informujemy, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kampinos z siedzibą przy                    

ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Kampinos,                            

ul. Niepokalanowska 3, 08-085 Kampinos, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@kampinos.pl 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji celowej, na podstawie 

zgody – art. 6 ust. 1 lit a i b RODO. 

c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do czasu rozpatrywania wniosku lub 

realizacji projektu związanego z przyznaną dotacją, a po jej zakończeniu na podstawie 

wewnętrznych przepisów dotyczących realizacji obowiązku przechowywania dokumentów         

i ich archiwizacji przyjętych w Urzędzie Gminy Kampinos. 

e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym 

zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

f) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w wypadu powzięcia informacji                     

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

g) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 

rozpatrzenia wniosku. 

h) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Wójta Gminy Kampinos, z siedzibą w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos 

w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 



3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

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

        (data )                                                                                                 (czytelny podpis) 

 


