
1 

 

Data przyjęcia wniosku*:                     Numer wniosku*: 

 

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

 
* wypełnia Urząd Miasta Inowrocławia’ 

Prezydent Miasta Inowrocławia 

al. Ratuszowa 36 

88-100 Inowrocław 
 

WNIOSEK 

 
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia  

na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej 

emisji zanieczyszczeń powietrza 

 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

 
Nazwa pełna, NIP* / Imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego**, PESEL 

 

 

 

 
Numer kontaktowy 

 

 

Adres wnioskodawcy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

 

 

 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste/najem) 

 

 

 

 

Dane pełnomocnika wnioskodawcy (Imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, PESEL, numer 

kontaktowy)*** 

 

 

 

 

 
* dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi 
**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 
***w przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również 

pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Od obowiązku uiszczania opłaty skarbowej w wysokości  

17 zł są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo. 
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II. INFORMACJE DODATKOWE: 

 
Adres nieruchomości, której dotyczy inwestycja (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

 

 

 

 
Termin zakończenia inwestycji 

 

 

Kalkulacja całkowitych kosztów inwestycji 

Nazwa i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji objętej wnioskiem, liczba zlikwidowanych 

dotychczasowych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym (jakich?) 

 

 

Rodzaj nieruchomości, której dotyczy inwestycja (dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, lokal 

użytkowy) 

Inne źródła dofinansowania inwestycji oraz wysokość kwoty (jeśli występują) 

 

 

 

 

III.  RODZAJ ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA*: 

 

 Ogrzewanie gazowe 

 Ogrzewanie olejowe 

 Ogrzewanie elektryczne 

 Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 Podłączenie do sieci gazowej 

    *należy postawić znak „X” 

 

 

IV. Forma przekazania dotacji: 

 

Przelew środków finansowych na wskazane konto (nazwa banku i numer konta): 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że znana jest mi treść Uchwały Nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia 

oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienionej 

Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r.   

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania inwestycji objętej wnioskiem. 
 

Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de 

minimis. 
 
    * niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                             …………………………………… 
   (Data, miejscowość)                                                                         (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

 
 

 

 

 

UWAGA! Należy zapoznać się z poniższą treścią i podpisać. 

Klauzula informacyjna (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1)  

– zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia                           

z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dotacji na zmianę  

systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne, na podstawie § 8 i § 11 Uchwały                       

Nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienioną Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r.; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

mailto:iod@inowroclaw.pl


4 

 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z § 8 ust. 2 

Uchwały Nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.                         

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienioną Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r.   

                                                                                                                                                                                                              

Zapoznałam/em się z powyższą treścią klauzuli 

 

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

                                                                                                 (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność bądź zgoda właściciela lub administratora 

budynku na realizacje zadania. W przypadku zgody właściciela lub administratora budynku należy 

dołączyć kserokopię tytułu prawnego do dysponowania lokalem (oryginały do wglądu). 

2. W przypadku lokalu w budynku wielorodzinnym, dokument potwierdzający wyodrębnienie lokalu, 

którego dotyczy inwestycja. 

3. Dokumenty (kserokopie oraz oryginały faktur, rachunków, umów zakupu) potwierdzające poniesione 

koszty demontażu źródła zasilania węglowego i montaż zamiennego źródła grzewczego oraz prac 

odbiorowych instalacji. Dotacje obejmują zakup i usługi wymienione w § 7 Uchwały  

Nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta 

Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienioną 

Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r.   

4. Kserokopia umowy na dostarczenie gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego lub podłączenie  

do miejskiej sieci ciepłowniczej (oryginał do wglądu). 

5. Kserokopia protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej – w przypadku ogrzewania gazowego  

lub kserokopia protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej – w przypadku ogrzewania elektrycznego. 

6. Kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego  

z przewodem kominowym (jeśli dotyczy). 

7. Kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie inwestycji – w przypadku 

ogrzewania gazowego. 

8. Oświadczenie o trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania opalanych paliwem 

stałym znajdujących się w nieruchomości (części nieruchomości/lokalu) oraz o nie korzystaniu z innych 

źródeł dofinansowania ze środków publicznych na inwestycję określoną w § 1 wykonaną w tej samej 

nieruchomości (części nieruchomości, lokalu). 

9. Oświadczenie dotyczące pozostawienia pieca kaflowego – pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 

pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską (jeśli dotyczy). 

10. Oświadczenie dotyczące pozostawienia kominka opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego, 

stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego, niestanowiącego głównego źródła 

zaopatrzenia w ciepło (jeśli dotyczy). 

11. Dowód osobisty do wglądu. 

 


