
 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

                                                                 

                                                                                    Wójt Jerzmanowice-Przeginia 

                                                                                    ul. Rajska 22 

                                                                                    32-048 Jerzmanowice 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

wymiany źródła ciepła 

 

1. Informacja o Wnioskodawcy: 

- Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

- adres zamieszkania: 

Ulica ……………………………………………………. Nr domu………………………………. 

kod pocztowy ………………………………………….. 

Miejscowość ………………………...................... 

numer telefonu………………………………………….. email………………………………… 

2. Lokalizacja planowanych prac: 

Ulica ……………………………………………………. Nr domu………………………………. 

kod pocztowy ………………………………………….. Miejscowość………………………....... 

nr ewidencyjny działki …………………………………. Budynek zamieszkały od ………... roku 

powierzchnia budynku wynosi ………………………… m2. 

3. Charakterystyka prac: 

– planowane nowe źródło ciepła oraz jego moc znamionowa (kW): 

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

- stare źródło ciepła (rodzaj, wiek, moc znamionowa kotła w kW): 

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

4. Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem (miesiąc): 

……………………………………………. 

 



5. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z „Regulaminem udzielenia dotacji na dofinansowanie ze 

środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

6. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem 

Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

7. Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego: 

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

8. Załączniki (wpisać zgodnie z wymogami § 3 ust. 6 Regulaminu): 

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

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

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych  

w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowiązków przez 

pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w związku z realizacją projektu wymiany kotłów 

oraz obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.); moja zgoda na przetwarzanie danych jest 

dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich 

poprawienia. 

10. Zobowiązuję się do udostępnienia budynku w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku przez 

pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

11. Dofinansowanie nie dotyczy/dotyczy nieruchomości*, na której jest prowadzona/ zarejestrowana 

działalność gospodarcza. 

 

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

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

* właściwe zaznaczyć 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam* do zawarcia umowy o udzielnie dofinansowania 

 

…………………………………………………...... 

(data oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 


