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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr X/166/2019 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 21 maja 2019 r. 

 

 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DODATKOWEJ DOTACJI CELOWEJ PRZY JEDNOCZESNEJ 

REALIZACJI WYMIANY ŹRÓDLA CIEPŁA ORAZ ZASTOSOWANIA 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI 

NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU  

1. Organ właściwy do przyjęcia wniosku: 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Ul. Poznańska 115 

62-080 Tarnowo Podgórne 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

B.1 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

2. Forma władania nieruchomością: 

 własność 

 współwłasność 

 użytkowanie wieczyste 

 najem 

 zarząd 

 użytkowanie 

 inny tytuł prawny1)…………………………………………………………………………………………………. 

B.2 SKŁADAJĄCY WNIOSEK 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

3. Składający wniosek: 

 osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa 

 osoba prawna 

 przedsiębiorca 

 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2)* 

 

5. Identyfikator: 3) 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    /    NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    /    REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _  

B.4 ADRES4) 

➢ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną) 

➢ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną) 

6. Kraj 

 
7. Województwo 

 
8. Powiat 

 

9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 
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13. Miejscowość 

 
14. Kod pocztowy 

 
15. Poczta 

 

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI 

UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres 

siedziby/zamieszkania składającego wniosek 

16. Kraj 

 
17. Województwo 

 
18. Powiat 

 

19. Gmina 

 
20. Ulica 

 
21. Nr domu 

 
22. Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 
24. Kod pocztowy 

 
25. Poczta 

 

C. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO / LOKALU MIESZKALNEGO  

W KTÓRYM ZOSTANĄ WYKONANE INWESTYCJE 

C.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

26. Gmina  

TARNOWO PODGÓRNE 

27. Miejscowość 

 

28. Kod pocztowy 

 
29. Ulica 

 
30. Nr domu 

 
31. Nr lokalu5) 

 

C.2 RODZAJ BUDYNKU OBJĘTEGO WNIOSKIEM 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

32. Rodzaj budynku objętego wnioskiem: 

 budynek wolnostojący niebędący budynkiem wielolokalowym lub jego część 

 lokal mieszkalny 

 inny ……………………………………………………………………………………………….. 

C.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W BUDYNKU/LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

33. Informacja czy w budynku/lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym  

działalność prowadzona w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz produkcji, przetwórstwa  

i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury: 

 tak 

 nie 

C.4 INFORMACJA O POWIERZCHNI BUDYNKU/LOKALU OBJĘTEGO WNIOSKIEM 

PRZEZNACZONEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

UWAGA: wypełniają podmioty, które w polu 32 zaznaczyły odpowiedź „tak” 

34. Informacja dotycząca powierzchni budynku/lokalu objętego wnioskiem przeznaczonej na prowadzenie 

działalności gospodarczej: 

…………… m2 

D. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI 

D.1 UMOWA DOTYCZĄCA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

35. Data zawarcia umowy  36. Termin wykonania inwestycji 

 
 

37. Numer umowy 
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D.2 UMOWA DOTYCZĄCA FOTOWOLTAIKI 

38. Data zawarcia umowy 39. Termin wykonania inwestycji 

 
 

40. Numer umowy 

 

E. PONIESIONE WYDATKI 

E.1 ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

41. Całkowity koszt zadania 

 
42.                                          zł brutto  

E.2 ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

43. Całkowity koszt zadania 

 
44.                                          zł brutto  

E.3 ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI 
 

45.                                          zł brutto 

F. ZAŁĄCZNIKI 

- Kserokopie faktur wykonanych inwestycji 

- Klauzula informacyjna 

G. OŚWIADCZENIA 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

46. Oświadczam, że wykonane zadania: 

 będą finansowane z innych bezzwrotnych źródeł 

 nie będą finansowane z innych bezzwrotnych źródeł 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Tarnowo Podgórne  w celu przeprowadzenia 

procedury udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy na zadanie służące wymianie systemów 

ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 

47. Numer telefonu kontaktowego 

 

48. Data 49. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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OBJAŚNIENIA 

 
1) Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego tytułu prawnego np. 

dzierżawa, użyczenie. 

 
2) Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową, osobą prawną, przedsiębiorcą 

lub jednostką sektora finansów publicznych będącą gminną lub powiatową osobą prawną.  

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne pełnomocnika. 

 
3) Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 

towarów i usług; NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

 
4) W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub siedziby pełnomocnika. 

 
5) Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy pojedynczego lokalu, w którym nastąpi wymiana 

systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła . 

 
6) W przypadku, gdy podmiot składający wniosek nie jest właścicielem budynku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania w sposób określony we wniosku. 

 
7) Obowiązek załączenia dokumentu dotyczy podmiotów wskazanych w  § 4 ust. 4 uchwały Nr X/166/2019 Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie udzielania dodatkowej dotacji przy jednoczesnej realizacji 

wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii  

 
8) Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc de 

minimis. 

 
9) Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie prowadzących działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów 

rolnych oraz produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina reprezentowana przez Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 2) kontakt do 
inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach postępowania 
administracyjnego; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  osoby upoważnione przez Administratora 
Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej . 

 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego w pkt.3 celu oraz  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt ; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

10) Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania.  

 

 

 

 

 

…………………………                                                                     ………………………… 
        (miejscowość, data)              (podpis) 

 


