
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/392/23 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 22 lutego 2023 roku 

 

Turek, dnia …………………………… 

 

Burmistrz Miasta Turku 

ul. Kaliska 59 

62-700 Turek 

 

W NI O S EK  

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców  

na niskoemisyjne źródła ciepła 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i nazwisko/pełna nazwa Wnioskodawcy:  

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

Adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy:  

m. ……………………………………………… ul. ………………………………………… nr ……………… 

        Adres do korespondencji:  

m. ……………………………………………… ul. ………………………………………… nr ……………… 

Wnioskodawca: (zaznaczyć właściwe) 

  osoba fizyczna 

  wspólnota mieszkaniowa 

  spółdzielnia mieszkaniowa 

  osoba prawna 

  przedsiębiorca 

  jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

Seria i nr dowodu osobistego/ NIP: …………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………… REGON: ……………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………… 

Dane pełnomocnika: (jeżeli dotyczy) 

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

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ MA BYĆ ZREALIZOWANA INWESTYCJA OBJĘTA 

WNIOSKIEM: 

Miejscowość: …………………………………… ul. …………………………………………… nr ………… 

Nr ewidencyjny działki …………………………………………… obręb …………………………………… 

Rodzaj budynku objętego wnioskiem: (zaznaczyć właściwe) 

  budynek wolnostojący niebędący budynkiem wielolokalownym lub jego część 

  lokal mieszkalny 

  inny …………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: (zaznaczyć właściwe) 

  własność 

  współwłasność 

  użytkowanie wieczyste 



  zarząd 

  najem 

  inne: ………………………………………………………………………………………………… 

 

4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJĘTEGO DOTACJĄ 

Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ………………………………………………………… zł 

Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania: (zaznaczyć właściwe) 

  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

  podłączenie do sieci gazowej 

  kocioł gazowy opalany gazem płynnym 

  pompa ciepła 

  ogrzewanie olejowe 

  ogrzewanie elektryczne 

 kocioł na biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniający co najmniej wymagania określone w 

rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa 

stałe (Dz. U. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100 ze zm.). 

Rodzaj źródła ogrzewania planowanego do trwałej likwidacji ……………………………….............................. 

Liczba źródeł ciepła na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ………………………… szt. (ogrzewających 

pomieszczenie) 

Liczna kotłowni na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……………………… szt. 

(kotłów węglowych centralnego ogrzewania) 

Na realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem została udzielona dotacja z innych źródeł: (zaznaczyć właściwe, 

jeżeli tak – wskazać jakie to źródła) 

  tak, ……………………………………………………………………………          nie 

 

5. RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA 

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

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                      

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

      (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis) 

          

 

 

                                                                                    

 Oświadczam, że  

 

1. Wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną 

zlikwidowane oraz zastąpione niskoemisyjnym źródłem ciepła. 

2. Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu udzielania, z Budżetu Gminy Miejskiej Turek, dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegającej na wymianie niskosprawnych kotłów i pieców  

na niskoemisyjne źródła ciepła uchwalonego uchwałą nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Turku z dnia  

22 lutego 2023 r. 

 

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

             (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

 

 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 



 

Załączniki: 

  Dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 

  Pisemna zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie zadania w sposób określony we wniosku - w przypadku, gdy 

uprawniony nie jest właścicielem budynku, obiektu 

  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej oraz rozliczenia 

dotacji - dotyczy podmiotów, o których mowa w § 1 ust 4 pkt 1 lit c, d i pkt 2 Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji polegającej na wymianie niskosprawwnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

  Pisemna zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli/użytkowników wieczystych/ współużytkowników wieczystych nieruchomości na 

wykonanie zadania w sposób określony we wniosku - w przypadku, gdy nieruchomość/lokal jest przedmiotem współwłasności lub innych form 

wspólnego władania 

  Uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy (podmiot reprezentujący wspólnotę 

mieszkaniową) – jeżeli dotyczy 

  Zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania wyrażoną w formie uchwały – jeżeli dotyczy 

  Zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę – jeżeli dotyczy 

  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał podmiot ubiegający się 

o dotację w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 

w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeżeli dotyczy 

  Formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze wzorem określonym w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

(Dz. U. z 2010 r. Nr. 53 poz. 311 ze zm.) – jeżeli dotyczy 

  Formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie zgodnego ze wzorem 

określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o 

pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 121 poz. 810) – jeżeli dotyczy 

 

 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO − informuję, że:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do prowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia dotacji celowej   

na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z  2021 poz. 1973 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firm 

zajmujących się obsługą informatyczną, z którymi to podmiotami zostały zawarte stosowne umowy powierzenia. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) skargi do organu nadzorczego - do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub 

pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 


