
Z�������� Nr 1A do uchwały Nr  

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

Załącznik nr 1.A do Zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców 

Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice  

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach  „Programu ograniczenia 

niskiej emisji dla Gminy Pilchowice” 

DANE WNIOSKODAWCY:  

Nazwisko i imię lub nazwa (w przypadku wspólnot mieszkaniowych): 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku wspólnot mieszkaniowych): 

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

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

nr telefonu …………………………………… kom .……………………......………........................... 

seria i nr dowodu osobistego……………………………………………..…………….......................... 

PESEL…………………………….…………..…………………….............................…….................... 

ADRES, POD KTÓRYM ZOSTANIE PRZEPROWADZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Miejscowość………………………………………..ulica……………………………….……………… 

Nr domu………………………………..nr lokalu mieszkalnego …...………………………........….... 

Księga Wieczysta nr ……………………………. nr działki ………………..…….………................... 

Rok przekazania budynku do użytkowania ……………………………....................…...................... 

Ilość lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym: ……………………………………………… 

Ilość źródeł ciepła w budynku wielorodzinnym: ………………………………………………........... 

STARE ŹRÓDŁO CIEPŁA: 

rok produkcji …………………….…… paliwo ……………….…………………………................... 

producent ……………………………………………………………………………………....……...… 

model …………................................................................................…………….............................. 

Wybór: 
L�	  

P
������ zakres termomodernizacji objęty wnioskiem o 
dofinansowanie: 

T�� N�� 

1	 
W������ starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe , 
opalane biomasą retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe lub pompę 
ciepła.# 

 

2	 
W������ starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe 
retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe wraz z zabudową instalacji 
solarnych# 

 

3	 M����� kolektorów słonecznych do istniejących kotłów.#  

Oświadczam, iż znam treść Zasad udzielania dotacji celowej do zadań zrealizowanych przez 

mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Pilchowice oraz akceptuję postanowienia w nich zawarte.  
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�������������� 

(podpis czytelny) 

Ponadto oświadczam że: 

1Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu własności (w przypadku, gdy nieruchomość, 
na której ma zostać zrealizowana inwestycja objęta dofinansowaniem, jest we współwłasności dwóch lub 
kilku współwłaścicieli, wówczas Wnioskodawca winien dołączyć do wniosku zgody na wystąpienie 
z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem przez pozostałych 
współwłaścicieli tej nieruchomości; w przypadku budynku wielorodzinnego, do którego tytuł prawny 
posiada  wspólnota mieszkaniowa Wnioskodawca winien dołączyć uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia 
zgody na wystąpienie 
z wnioskiem o dofinansowanie na realizację inwestycji objętej wnioskiem). 

2. Nie zalegam względem Gminy Pilchowice w płatnościach podatków i opłat lokalnych. 

3. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie 
z art. 54 ustawy Prawo budowlane). 

4. Dotychczas otrzymałem dofinansowanie/ nie otrzymałem dofinansowania do realizacji inwestycji 
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w zakresie: 

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

5. Zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Pilchowice o każdej zmianie danych, w szczególności 
danych kontaktowych, podanych w niniejszym wniosku. Jestem świadomy/świadoma, że w razie zaniedbania 
tego obowiązku, w konsekwencji czego uniemożliwi to Wójtowi Gminy Pilchowice bądź Operatorowi 
Programu skuteczny kontakt ze mną w celu udzielenia dotacji, Gmina zastrzega sobie prawo zaoferowania 
przyznania dofinansowania innemu Wnioskodawcy, który zdecyduje się na przystąpienie do realizacji 
inwestycji. 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO), informujemy, że 
dane osobowe przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną Urzędu Gminy Pilchowice zamieszczoną na 
stronie internetowej bip.pilchowice.pl. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 
art. 6 lit. C RODO, Kodeksu postępowania administracyjnego dla potrzeb związanych z udziałem w Programie 
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice oraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice. 

8. Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Gminy 
w Pilchowicach, Operator Programu, z którym Gmina Pilchowice ma podpisaną umowę na pełnienie funkcji 
operatora oraz współpracujące z Urzędem Gminy w Pilchowicach firmy prawnicze, a także pracownicy 
Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w Urzędzie 
Gminy w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6. 

…………………………………. 

(podpis czytelny) 
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