
        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

        Prezydenta Miasta Łomży  

        Nr ………./2018 z dn. ………….. 

 

 

 

WNIOSEK 
o udzielenie przez Miasto Łomża dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego  

z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczny lub dodatkową instalację odnawialnego źródła energii. 

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko, imię/Nazwa ………………………………………………….………………. 

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

Telefon/mail/fax ………………………………………………….……………………... 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………….…..…… Kod pocztowy ……….……..………. 

Ulica …………………………………………Nr domu/Nr lokalu ….….……… 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość ……………………….…..…… Kod pocztowy ……….……..………. 

Ulica ………………………………………… Nr domu/Nr lokalu ….….……… 

 

2. DANE OSOBY REPREZENTUJĘCEJ WNIOSKODAWCĘ/PEŁNOMOCNIKA 

WNIOSKODAWCY (wypełnić, gdy dotyczy) 
Nazwisko, imię osoby reprezentującej/pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania 

wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji  

 

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

 

Nr PESEL…………………….……..….…….Telefon/mail/fax………………………………. 

 

3. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do wykonania: 

Miejscowość ………………………………… Kod pocztowy ……..….………. 

Ulica ……………………………………… ….Nr domu/Nr lokalu …..……….…… 

Nr działki…………...……* 

Księga wieczysta numer ……………………* 

4. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO ŻRÓDŁA CIEPŁA 

Rodzaj……………………………………………………………………………………….. 

Paliwo…………………………………………………………………………………..…… 

Ilość paliwa stałego zużytego w ostatnim sezonie grzewczym……………………………… 

Moc pieca (kW)……………………………………………………………………………… 

5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO ZADANIA  

Rodzaj planowanego zadania (zaznaczyć właściwe): 



 

 z zastosowaniem pieca kondensacyjnego 

ogrzewanie drewnem opałowym (zgazowane drewno lub pellet), 

Planuję likwidację paleniska/palenisk lub kotła/kotłów na paliwo stałe     TAK/NIE**) 

 

a kolektorów słonecznych i (lub) pomp ciepła. 

Powierzchnia apertury kolektora słonecznego planowanego do zainstalowania ....……… m2 

Moc grzewcza pompy ciepła planowanej do zainstalowania ..…….…………….………kW 

Posiadam proekologiczny system ogrzewania     TAK/NIE **) 

 

Czy planowane zadanie realizowane będzie w nieruchomości poza zasięgiem sieci dostawców 

ciepła i gazu (zaznaczyć właściwe) 

tak 

nie 

Planowana moc pieca (kW)………………………………………………………………….. 

Planowany termin realizacji całego zadania 

Data rozpoczęcia:………………………………….. (termin wskazany w umowie o udzielenie dotacji) 

Data zakończenia: ……………………………….…(termin wskazany w umowie o udzielenie dotacji) 

 

6. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwe) 

własność/współwłasność 

 

 

 

 

7. ŁĄCZNY DOCHÓD WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM 

 (średni miesięczny dochód za ostatnie 6 miesięcy): ……..……………………….…………. zł 
 

8. WNIOSKODAWCA POSIADA ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

/CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI LUB 

SPRAWUJE OPIEKĘ NAD OSOBAMI POSIADAJĄCYMI ZNACZNY STOPIEŃ 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY  

I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI (wystarczy spełniać jedno z podanych kryteriów) 
(zaznaczyć właściwe) 

tak 

nie 

 

9. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM: ………… 

 

10. POWIERZCHNIA OGRZEWANEGO BUDYNKU…………..….……………………m2 

 

11. STAN TECHNICZNY BUDYNKU (TERMODERNIZACJA) (zaznaczyć właściwe) 

budynek ocieplony i okna zespolone, minimum 2-szybowe 

budynek nieocieplony, okna zespolone, minimum 2-szybowe 

budynek nieocieplony i niewymienione okna na zespolone 

 

 

 

 



 

12.  ZAŁĄCZNIKI  
WYKAZ (kserokopii) DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym 

wnioskiem – (oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do 

podpisania umowy o udzielenie dotacji): 

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: zgodę większości 

współwłaścicieli (przy czym zgoda większości oznacza 50% + 1 udziałów we współwłasności) 

lub administracji budynku, w przypadku kiedy wnioskodawca jest najemcą, dzierżawcą lub 

przysługuje mu inny tytuł prawny do nieruchomości; 

2) dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo 

szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; 

3) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie termomodernizacji budynku – w przypadku 

ubiegania się o dotację na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła; 

4) dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób zamieszkujących wspólnie 

w gospodarstwie domowym; 

5) dokumenty potwierdzające, że Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności/ 

całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub sprawuje opiekę nad osobami 

posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności/całkowitą niezdolność do pracy  

i samodzielnej egzystencji. 

 

13. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Moje dane kontaktowe będą udostępniane (imię i nazwisko, adres nieruchomości, adres do 

korespondencji, telefon, e-mail) w celach realizacji Programu. 

2) Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego 

realizacji oraz po jego zakończeniu. 

3) W ramach udzielonej dotacji deklaruję zlikwidować wszystkie palenisko/kocioł węglowy 

znajdujący się w lokalizacji zadania objętej niniejszym wnioskiem.  

4) Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

5) W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowana inwestycja 

objęta niniejszym wnioskiem, zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji 

celowej ze środków budżetu Miasta Łomży, niezwłocznie od zaistniałej sytuacji poinformować 

pisemnie Urząd Miejski w Łomży. 

6) Po wykonaniu zadania zobowiązuję się przedłożyć fakturę /rachunek zawierającą/y opis 

sporządzony przez przedsiębiorcę i przez niego podpisany z wyodrębnieniem wartości kosztów 

likwidacji palenisk/kotłów i/lub zakupu i/lub montażu nowego źródła ciepła oraz protokół 

odbioru zadania wystawiony przez przedsiębiorcę realizującego zadanie PONE. 

7) Jestem / nie jestem podatnikiem podatku VAT. **) 

8) Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje/nie przysługuje mi odliczenie podatku 

VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia — dotacja obejmuje kwoty netto).**) 

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
*) dane opcjonalne, należy wypełnić w przypadku posiadania powyższych informacji, 

**) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

………………..………………..  

Czytelny Podpis Wnioskodawcy  

 

Data  …………………..  

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 

13 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), informuje że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 
14, 18-400 Łomża, e-mail : prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w  Urzędzie Miejskim w Łomży, email 
a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 
podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 
r. z późn. zm.) art. 6 ust 1 pkt b oraz e RODO. 

4. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, 
organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o dofinansowanie. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

https://www.poradyodo.pl/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html
https://www.poradyodo.pl/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html
https://www.poradyodo.pl/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html
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