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 Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1703/2022 
Prezydenta Miasta Zawiercie 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

 
Zawiercie, dnia ………………………….... 

 
 
 

Prezydent Miasta Zawiercie 
ul. Leśna 2 
42-400 Zawiercie 

 
 
 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji 
lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne  źródła 

energii na terenie Gminy Zawiercie  
 

DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko:  

PESEL: 

………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………….. 
 

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

Dokument tożsamości (seria, numer)………………………………… ………………………………………....……….…... 
wydany przez …………………………………………………………………………………................................................ 

Nr rachunku bankowego Inwestora, na który zostaną przekazane środki finansowe w przypadku udzielenia dotacji 

                          

 
DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZREALIZOWANO ZADANIE 
Adres nieruchomości, na której wykonano zadanie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

Aktualny numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony dany budynek 
mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera, a 0 to cyfra): 

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

Numer ewidencyjny działki: ……………………………………………………………………………………………..……… 

Karta mapy (numer): …………………………………… obręb: …………………………………………………………..…. 

Data oddania budynku do użytkowania, w którym zrealizowano zadanie (rok): ……………………………………….... 

 
DANE DOTYCZĄCE ZADANIA: 

Urządzenia stosowane w systemie 
grzewczym PRZED wykonaniem zadania 

 Kocioł węglowy   Kocioł olejowy 

 Kocioł gazowy  Kocioł elektryczny 

 Inne (jaki?) ………………………………………………………..….. 

Urządzenie stosowane PO wykonaniu 
zadania 

 Kocioł gazowy  Kocioł olejowy 

 Kocioł elektryczny  Pompa ciepła 

 Kocioł na pellet drzewny 

 Kolektory słoneczne  Panele fotowoltaiczne 

Moc cieplna nowego urządzenia w kW  

Ilość pieców/kotłów na paliwo stałe, które 
zostały zlikwidowane (sztuki) 
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OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają zakres 
rzeczowy i finansowy, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki 
składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 
 
 
 
          …………………………….                                                    …………………………………….. 
 
                      miejscowość i data                                                                             podpis Wnioskodawcy 
 
 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA DOTACJI: 

 

 rachunek lub faktura dokumentująca zakup urządzenia - wystawione na Inwestora, a w przypadku, gdy 
zakup urządzenia stanowił część modernizacji systemu grzewczego – dodatkowo specyfikacja do rachunku 
lub faktury wystawiona przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów zakupu urządzenia brutto 

 

 w przypadkach zakupu kotła elektrycznego, gazowego, olejowego, na pellet drzewny lub pompy ciepła - 
dokument przekazania starego pieca do złomowania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny 
dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób 
zagospodarowania części zdemontowanego pieca 

 

 aktualna gwarancja producenta na co najmniej 2 lata dotycząca zakupionego urządzenia 
 

 aktualne certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające, iż zakupiony kocioł na pellet drzewny spełnia minimum 
standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg 
kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (Europeanco-
operation for Accreditation) oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach 
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu) w szczególności 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwa stałe 

 oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu w stosunku do Gminy Zawiercie w opłatach lokalnych  
i podatkach (załącznik Nr 1 do wniosku) 
 

 oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości (załącznik Nr 2 do wniosku) 
 

 oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu w przypadku kotłów gazowych - umowy z operatorem sieci 
gazowej, a w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego - umowy z operatorem sieci energetycznej 
(załącznik Nr 3 do wniosku) 

 

 oświadczenie wnioskodawcy, iż łączna kwota dotacji realizowanego przedsięwzięcia w ramach dotacji ze 
wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  
(załącznik Nr 4 do wniosku) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

UZYSKANIA DOTACJI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ I JEJ ROZLICZENIE  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00 
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu 

wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO w celu uzyskania 
dotacji z budżetu gminy przez wnioskodawcę i jej rozliczenia na podstawie art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 

4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej  
5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - BE10  
6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
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