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    Miejscowość………………….……………..dnia…………………r.      

                                                                                

 

                                                                                                                        BURMISTRZ NASIELSKA 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NASIELSK NA 

PRZEDSIĘWZIECIE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA NA TERENIE GMINY NASIELSK 

 

 (należy wypełnić drukowanymi literami) 

 

  

I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

 

 

1 
IMIĘ I NAZWISKO 

LUB NAZWA 

 

 

 

 

2 

ADRES ZAMIESZKANIA 

(SIEDZIBY) 

WNIOSKODAWCY 

 

 

 

3 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI  

(gdy jest inny niż wskazany  

w pkt 2) 

 

 

4 
TELEFON: 

 

 

 
5. 

E-mail (jeśli Wnioskodawca 
posiada) 

 

 

6. 
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI: SERIA: NUMER: WYDANY PRZEZ: 

 

7. 
REGON: 

 

 

 

8. 
NIP: 

 

 

 
9. 

Osoba upoważniona do 
reprezentowania 

 

 

 

     10. 

 
FORMA PRAWNA 

WNIOSKODAWCY: 

□ osoba fizyczna 

□ osoba prawna 

□ wspólnota mieszkaniowa 

□ przedsiębiorca 

□ jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

 
 
 

11. 
OBECNY SYSTEM 

GRZEWCZY  
(na paliwo stałe): 

□ kocioł c.o. bezklasowy, niespełniający wymagań normy PN-EN 303-5:2012  

□ kocioł c.o. posiadający 3 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012  

□ kocioł c.o. posiadający 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012  

□ piec niespełniający wymagań ekoprojektu, stanowiący jedyne źródło ogrzewania 

□ kominek niespełniający wymagań ekoprojektu, stanowiący jedyne źródło ogrzewania 

□ inne (jakie?) …………………………………………………………………….. 



2 
 

 
 
 

12. 

Średnia ilość zużywanego 
paliwa w ciągu roku 

............................ [tony/m3 

 
 

13. 
Powierzchnia ogrzewana 

budynku/lokalu 
............................ [m2] 

 
 

14. 

Czy nieruchomość była 
objęta termomodernizacją?  

 

□ TAK 
□ NIE 

 

 

 

15. 
 

 

DOCELOWY SYSTEM 

GRZEWCZY 

 

□ ogrzewanie gazowe 

□ ogrzewanie olejowe 

□ ogrzewanie elektryczne 

□ pompa ciepła 

□ kocioł opalany paliwem stałym lub miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, spełniający 

minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji 

zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

 

 

 

16. 

 

INWESTYCJA WYMAGA 

□ pozwolenia na budowę 
□ zgłoszenia robót budowlanych 
□ nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót 

                                                                        

II LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

 

17. 

NR EWIDENCYJNY 
DZIAŁKI: 

 

OBRĘB:  

PEŁNY ADRES 
NIERUCHOMOŚCI: 

 

 

 

18. 

 

INFORMACJA  

O NIERUCHOMOŚCI  

W KTÓREJ REALIZOWANA 

BĘDZIE WYMIANA 

 budynek jednorodzinny; 

 lokal w budynku wielolokalowym; 

 budynek wielolokalowy (liczba lokali, które zostaną objęte przedsięwzięciem) ……….. 

 budynek usługowy; 

 lokal usługowy w budynku mieszkalnym; 

 

 

19. 

RACHUNEK BANKOWY 

WNIOSKODAWCY (nazwa 

banku, nr konta) 

 

                          

 

 

20. 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że: 
a) zapoznałem/łam się z Regulaminem i zasadami przyznawania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk  

oraz w pełni akceptuję jego warunki; 
b) oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/współużytkownikiem 

wieczystym; 
c) oświadczam, że przystępując do realizacji zadania zapoznałem/am się z treścią Uchwały NR XXVII/266/21 

Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych 
ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk; 
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d)  oświadczam, że wszystkie działania objęte wnioskiem o dofinansowanie zostaną zrealizowane zgodnie z 
wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

e) przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dotację nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń o 
przyznanie dotacji; 

f) oświadczam, że w przypadku zawarcia umowy dotacji z Gminą Nasielsk zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty 
zadania przekraczające wartość przyznanej dotacji; 

g) zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Gminy Nasielsk o wszelkich zmianach mających wpływ na 
realizację zadania na każdym etapie; 

h) oświadczam, że jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.); 

i) oświadczam, że w budynku/lokalu mieszkalnym/lokalu użytkowym jest zarejestrowana lub prowadzona 
działalność gospodarcza/działalność rolnicza/w sektorze rybołówstwa? * 
□ TAK 
□ NIE 

 
 

 

Załączniki do wniosku  

(zaznaczyć „x”,  jeśli dokument załączono do wniosku): 

 

 (wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wnioskodawcę na każdej stronie za zgodność 

 z oryginałem) 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub odpis z Księgi Wieczystej -  w 

przypadku  podania  nr  KW  dokument  nie jest wymagany); 

 upoważnienie,  jednej  osoby  do  reprezentowania  w  postepowaniu  o  udzielnie  dotacji  oraz zawarcia  

umowy  o  udzielaniu  dotacji,  w  tym  przekazania  jej  dotacji,    sporządzone  przez właścicieli, współwłaścicieli 

lub współużytkowników wieczystych. 

□ pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli w oryginale – załącznik do wniosku; 

□ uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania, o którym mowa w Regulaminie, 

określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa 

zarządowi/ Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Nasielsk oraz  zestawienie  lokali  osób  wnioskujących o  

dofinansowanie  poświadczone  przez Zarząd/ Zarządcę, 

 pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynku, wydane przez Starostę Nowodworskiego, opatrzone 

klauzulą, że decyzja stała się ostateczna; 

 zaświadczenie wydane przez Starostę Nowodworskiego  o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia 

budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku; 

 kopia umowy na dostarczanie paliwa gazowego lub kopia ostatniego rachunku za gaz; 

 jeżeli wniosek jest składany przez wspólnotę mieszkaniową, uchwałę powołującą Zarząd, zgodę mieszkańców 

na zmianę ogrzewania w formie uchwały oraz zestawienie lokali podlegających dotacji; 

 wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy  

de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymano w roku podatkowym, w którym podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie. 
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 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określonych 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.). 

 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, określone  

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 ze zm.). 

□  Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 

 inne dokumenty (wymienić jakie): ………………………………………………………………………………… 

 

Wnioskodawca  winien przedstawić kopie powyższych dokumentów wraz z oryginałami do wglądu  

z wyłączeniem elektronicznych odpisów np. z Księgi Wieczystej, Krajowego Rejestru Sądowego i 

wyciągu z CEDiG. 

 

 

  ………………………..           ……………………………….……. 
      (miejscowość, data)                     (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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  Załącznik do wniosku z dnia…………………….. 

                                                                                                                                                                        

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

                                                                             (miejscowość , dnia) 

 

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

(imię, nazwisko współwłaściciela/ 

współużytkownika wieczystego) * 

 

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

(adres) 

 

Niniejszym wyrażam/y zgodę na realizację przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza  

polegającego na wymianie istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe źródło ciepła  

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

             (rodzaj) 

 

na nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr ............, obręb ......................., 

adres:...................................................................................................................................... 

w  lokalu.......................................................  i  oświadczam/y,  że  koszty  realizacji  ww. 

przedsięwzięcia w całości poniesie Wnioskodawca  

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

                                                            (imię i nazwisko, adres) 

 

 

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

                                                        (czytelny podpis współwłaściciela) /współużytkownika wieczystego) * 

 

 

 

niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa  

3, 05 – 190 Nasielsk tel. 23 69 33 000.  

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

osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią 

Justyną Jabłonka za pomocą adresu e-mail: iod@nasielsk.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Uczestnictwa w przedsięwzięciach 

służących ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk, realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (art. 6 ust.1 lit.e RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym). 

4.Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu: 

a. podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, 

b. organom kontrolnym, nadzorczym i audytowym. 

5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6.Dane będą przetwarzane przez okres realizacji projektu, okres przedawnienia roszczeń, które 

mogą powstać w związku z projektem, a także przez okres archiwizacji danych określony w 

obowiązujących przepisach (kategoria archiwalna B10). 

7.Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania dotyczącego uczestnictwa w 

przedsięwzięciach służących ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk. 

 

 

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

      (miejscowość, data)          (czytelny podpis Dotowanego) 


