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Załącznik nr 1 

              ( PiOŚ. 3153. ……. . ………………) 

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA  REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU 

WYMIANY I LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE Z OBSZARU  

GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW - MIASTO CZŁUCHÓW BEZ SMOGU 

         
BURMISTRZ MIASTA 

          
       CZŁUCHOWA

 

                          
al. Wojska Polskiego  

              77-300 Człuchów 

DANE DO UMOWY:
 

WNIOSKODAWCY (osoby fizyczne): 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………. 

NIP…………………….., PESEL ………………………….. 

Seria i nr Dowodu Osobistego ………………………………., 

Data wydania: ………………., wydany przez: ……………… 

……………………………………………………………….. 

 Dane kontaktowe: 

(tel./ e-mail) ………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (inny niż osoba fizyczna): 

 

Nazwa: ……………………………………………………… 

 

Adres do korespondencji: …………………………………... 

……………………………………………………………….. 

NIP …………………………, REGON …………………….. 

Osoba/ by upoważniona/ ne do reprezentacji: 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel. / e-mail) ………………………………………………… 

 



  Należy zaznaczyć właściwe 

 

 

 
 

 Na podstawie uchwały nr XXXV.293. 2021 Rady Miejskiej w Człuchowie, z dnia 22 

listopada 2021r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z 

zakresu  wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej 

Człuchów, wnioskuję o dotację celową na wymianę i likwidację źródła ciepła na paliwo stałe, 

zlokalizowanego przy ul. ………………, nr ……. w Człuchowie, na nstp. źródło ciepła 
**

: 

 przyłącze do sieci ciepłowniczej, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 ogrzewanie gazowe, 

 ogrzewanie olejowe, 

 odnawialne źródła energii, 

 

 Nieruchomość położona przy ul. ………………… nr………. , na działce o nr ………, 

obręb ………., arkusz ……….., księga wieczysta: SL1Z/ ……………………/……. ,  

stanowi własność: ………………………………………………. …………………………… . 

 

Zadanie będzie realizowane w
**

:  budynku jednorodzinnym / wyodrębnionym, samodzielnym 

lokalu mieszkalnym / budynku wielorodzinnym/ budynku usługowym/ budynku 

produkcyjnym/ budynku o innej funkcji …………………………………….. (podać jakiej).   

 

Obecnym źródłem ciepła jest: …………………………………….., moc: …………………. 

Zadanie inwestycyjne polega na: ………………………………………………………………. 

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

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

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

Data rozpoczęcia realizacji: ………………………………………... 

Data  zakończenia: …………………………………………………. 

Źródło ciepła zostanie/ zostało zlikwidowane w nstp. sposób…………………………………..  

 

Koszt całkowity zadania inwestycyjnego: ……………………………. zł brutto. 

Dane do przelewu dotacji: 

Właściciel / ciele konta bankowego: …………………………………………………………… 

Nazwa banku, do którego należy przekazać dofinansowanie: …………………………………. 

 

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 

 

Opinia Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego programu „Czyste 

Powietrze”: 

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

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

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

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

 

Człuchów, dnia ……………………………..   ……………………………………

        (Podpis pracownika punktu) 
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Klauzula informacyjna 

 

 Na podstawie art. 14 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Miejska Człuchów reprezentowana 

przez Burmistrza, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów tel.: 59 83 42 291 w 

305, sekretariat@człuchow.eu 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iod@człuchow.eu lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji celowej ze środków 

Gminy Miejskiej Człuchów, na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z póź. zm.) , gdyż jest to niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) w zw. z w/w ustawą.  

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię, nazwisko, PESEL, NIP, 

adres, nr działki, księga wieczysta, nr konta bankowego. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.   

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

9) Państwa danych osobowe zostały pozyskane ze złożonego wniosku, rejestru ewidencji 

gruntów, ewidencji ludności.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

mailto:iod@człuchow.eu
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Do wniosku dołączyłem/ łam: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Człuchów …………………………. 

       ………………………………………. 

       (podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


