
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stary Lubotyń 

Stary Lubotyń 42 

07-303 Stary Lubotyń 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Stary Lubotyń 

 

I. DANE OSOBOWE BENEFICJENTA - WNIOSKODAWCY: 

 DANE BENEFICJENTA 

Imię/imiona 

 

 

Nazwisko 

 

 

Nr PESEL 

 

 

Seria i nr dokumentu 

tożsamości, wydany przez 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Adres do korespondencji (w 

przypadku innego adresu niż 

adres zamieszkania) 

 

 

Nr konta bankowego 

 

 

 

E-mail 

Nr telefonu 

 

 

II. FINANSOWANIE PLANOWANEGO ZADANIA (INWESTYCJI): 

Lp. Konstrukcja finansowa zadania Kwota w PLN 

1. Planowany (szacowany) koszt zadania 

(inwestycji) w tym: 

 

 

 

- środki własne na realizacje zadania  

 - wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 

Stary Lubotyń 

 

 - kwota dotacji z innych źródeł (jakich?) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 



III. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTYRYSTYKA ZADANIA: 

LOKALIZACJA ZADANIA (INWESTYCJI): 

Gmina  

 

STARY LUBOTYŃ miejscowość  

Nr domu/ nr lokalu 

 

 Nr działki  

Obręb 

 

   

 

STAN BUDYNKU PRZED MODERNIZACJĄ: 

1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku objętego dofinansowaniem ……….. m2 

2. Rodzaj starego źródła ciepła na paliwo stałe – należy wypełnić poniższą tabelę 

Rodzaj starego źródła ciepła na paliwo stałe 

□ Kocioł na 

paliwa stałe C.O.- 

centralne 

ogrzewanie 

Liczba źródeł 

…………….. 

Rodzaj komory 

spalania: 

□ Otwarta, 

□ Zamknięta, 

□ Brak informacji 

Klasa kotła: 

□ Brak klasy, 

□ Brak informacji, 

□ Klasa 3, 4 nie 

spełniająca wymogi 

normy PN-EN 303-

5:2012, 

□ Klasa 3, 4 

spełniająca wymogi 

normy PN-EN 303-

5:2012, 

□ Klasa 5, 

□ ekoprojekt 

 

Sposób podawania 

paliwa: 

□ Ręczny z 

wentylatorem, 

□ Podajnik 

automatyczny, 

□ Brak informacji 

 

Urządzenie 

odpylające: 

□ Tak, deklarowana 

sprawność urządzenia 

………..[%] 

□ nie 

Sprawność cieplna 

urządzenia: 

□ …………… % 

□ Brak informacji 

Rok instalacji ..…..  rok produkcji …....   moc kotła …....[kW] 

Źródło danych np. tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna: 

………………………………………………………………………. 

□ Kominek, 

□ Piec, 

□ Piecokuchnia, 

Liczba źródeł 

…………….. 

Rodzaj komory 

spalania: 

□ Otwarta, 

□ Zamknięta, 

□ Brak informacji 

Czy spełnia wymogi 

ekoprojektu: 

□ Tak, 

□ Nie, 



□ Piec 

wolnostojący, 

□ Piec kaflowy, 

Urządzenie 

odpylające: 

□ Tak, deklarowana 

sprawność 

urządzenia 

………..[%] 

□ nie 

Sprawność cieplna 

urządzenia: 

□ …………… % 

□ Brak informacji 

Rok instalacji …… 

Rok produkcji 

…………….. 

Moc urządzenia 

………….[kW] 

Źródło danych np. 

tabliczka 

znamionowa, 

dokumentacja 

techniczna: 

……………………… 

Źródło ciepła 

stosowane do 

ogrzewania 

□ Tak 

□ Nie 

 

Stosowane do ciepłej 

wody użytkowej 
□ Tak 

□ Nie 

 

Ilość paliwa 

zużywanego w 

ciągu roku w 

budynku 

Węgiel orzech …….ton 

 

Węgiel kostka ….. ton 

 

Węgiel groszek ….. ton 

 

Węgiel miał ….. ton 

 

Węgiel brunatny ….. ton 

 

Drewno kawałkowe ….. m3 

 

Pellet/brykiet ….. ton 

 

Inna biomasa ….. ton 

 

 

OPIS WNIOSKOWANEGO ZADANIA (INWESTYCJI): 

1. Zakres inwestycji (postawić krzyżyk w polu obok właściwych pozycji) 

□ pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłów lub palenisk na paliwo 

stałe, 

□ pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to 

powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją, 

□ pokrycie kosztów wykonania wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub 

instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych, 

□pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do 

prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania, 

□pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji pomp ciepła 

□ pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia 

bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, 

 



2. Marka/typ/model planowanego urządzenia grzewczego 

………………………………………………… o mocy …………….. kW 

3. Rodzaj paliwa / nośnika energii ……………………………………………………….. 

4. Planowane zużycie nośników energii w skali roku ……………………………………. 

5. Ilość, rodzaj i moc urządzeń grzewczych po realizacji zadania: …………..szt. w tym: 

a) dla potrzeb ogrzewania budynku ………. szt. rodzaju …………………………….. 

b) dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ……. szt. rodzaju ……………………. 

 

IV. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA - INWESTORA: 

1. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na zbilansowanie kosztów realizacji 

inwestycji. 

2. Oświadczam, że nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja jest użytkowana 

całorocznie (nie jest wykorzystywana sezonowo) na cele mieszkaniowe. 

3. Oświadczam, że posiadam prawo do zrealizowania inwestycji na/w* nieruchomości objętej 

wnioskiem z tytułu (niepotrzebne skreślić):  

a. własności 

b. współwłasności 

c. użytkowania wieczystego 

d. dzierżawy 

e. inne (wymienić)……………………………………………………. 

zgodnie z dokumentem (akt notarialny, odpis Księgi Wieczystej lub inny dokument 

potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością itp.) 

………………………………………………………………………………………….. 

(należy wpisać nazwę i nr odpowiedniego dokumentu) 

4. Oświadczam, że posiadany kocioł/piec na paliwo stałe, stanowił dotychczasowe główne 

źródło ogrzewania, nie spełnia standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery i nie spełnia wymogów normy PN-EN 303-5:2012. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia 

wniosku i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Stary 

Lubotyń zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. 

7. Oświadczam, że zobowiązuję się do likwidacji starego/starych źródła/źródeł ciepła i 

udokumentowania tego faktu dokumentem złomowania kotła lub dokumentem 

potwierdzającym rozbiórkę pieców ceramicznych lub kartą przekazania odpadu. 

8. Zobowiązuję się do eksploatacji realizowanej inwestycji zgodnie z instrukcją producenta 

urządzenia przez okres nie krótszy niż 3 lata. 

 

Dnia ……………………                                                         ……………………………… 

                                                                                                                   podpis Beneficjenta – Wnioskodawcy 

 

 

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie: 

1. zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania o ile dotyczy); 



2. w przypadku pozyskania środków na realizację planowanej inwestycji także z innych 

źródeł niż budżet Gminy Stary Lubotyń przedłożenie dokumentów potwierdzających 

wysokość pozyskanych lub planowanych do pozyskania środków; 

3. dokumentacja fotograficzna potwierdzającą posiadanie zamontowanego (działającego) 

kotła tzw. „kopciuch”, który będzie podlegał likwidacji – minimum dwa zdjęcia 

kolorowe dobrej jakości m.in. prezentujące tabliczkę znamionową, o ile istnieje. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 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 - 

RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starym 

Lubotyniu jest Wójt Gminy Stary Lubotyń (tel. 29 644-64-22, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary 

Lubotyń). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@lubotyn.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej 

umowy. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania 

zadań przez Urząd Gminy w Starym Lubotyniu oraz określony przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące 

przepisy prawa jest obowiązkowe, a ich brak będzie skutkował brakiem możliwości 

rozpatrzenia Pani/Pana sprawy. Podanie innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, 

adresu e-mail). 


