
*) niepotrzebne skreślić 

1) wymienić wszystkich współwłaścicieli 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Burmistrza Miasta Chojnowa  

Nr 68/2021 z dnia 5 maja 2021 r. 

                                                                                                                                                             

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej  

ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwisko, imię (właściciela/współwłaścicieli1) /najemcy 

nieruchomości/przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej *) 
 

 

PESEL/NIP 

seria dowodu osobistego 

Adres zamieszkania: Miejscowość kod pocztowy ulica 
Nr domu/ 

Nr lokalu 

Adres do 

korespondencji: 
Miejscowość kod pocztowy ulica 

Nr domu/ 

Nr lokalu 

Telefon e-mail 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (jeżeli jest więcej niż 1 Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o 

udzielenie dotacji) 

1. Nazwisko, imię 
PESEL/NIP 

seria dowodu osobistego 

Adres zamieszkania: 
Miejscowość kod pocztowy ulica 

Nr domu/ 

Nr lokalu 

Adres do 

korespondencji: 
Miejscowość kod pocztowy ulica 

Nr domu/ 

Nr lokalu 

Telefon e-mail 

III. LOKALIZACJA ZADANIA : 
Miejscowość: CHOJNÓW Ulica Nr budynku/lokalu 

Kod pocztowy: 59-225 Nr Księgi Wieczystej: 

Rodzaj nieruchomości: □ lokal mieszkalny w budynku 

wielorodzinnym 

□ budynek mieszkalny 

 

Tytuł prawny do nieruchomości: □ własność/współwłasność □ użytkowanie wieczyste 

□ najem □ inne (jakie?)    

□ Oświadczam, że w nieruchomości Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej 

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Faktyczna lub planowana data rozpoczęcia zadania: 
(data uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-

budowlanej) 

 

Faktyczna lub planowana data zakończenia zadania:  

V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 

Planowane do likwidacji źródła ciepła 

Piece wolnostojące:                 szt. kotłownie lokalne:                            szt. 

kuchnie węglowe:                    szt. piece kaflowe:                                   szt. 
Piece kaflowe pozostawione po odcięciu od przewodu kominowego – 

zgodnie z regulaminem ( załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/186/21 

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku:          szt. 

Inne piece na paliwo stałe:               szt. 

Planowane do zainstalowania źródła ciepła 

1. Szacowane koszty realizacji zadania:  



  *) niepotrzebne skreślić  

**) zaznaczyć tak lub nie 

 

2. Rodzaj nowego ogrzewania (proszę zaznaczyć): [_]  kocioł gazowy 

[_]  kocioł na lekki olej opałowy [_]  piec/e zasilane prądem elektrycznym 

[_] kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące 

się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg 

PN-EN 303-5:2012), 

[_]  pompa ciepła 

3. Powierzchnia ogrzewanego lokalu/domu 
(w przypadku wspólnoty mieszkaniowej proszę podać sumę wszystkich lokali); ……………………….m2 

VI. RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA 

Numer rachunku: __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ . 

Właściciel rachunku: 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW **) 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis  

z księgi wieczystej,  umowa najmu). 

Tak/Nie 

2. Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem 

współwłasności lub umowy najmu. 

Tak/Nie 

3. Kopia uchwały wspólnoty w sprawie wyboru zarządu – osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową 

(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zarząd/zarządcę)  oraz  oryginał uchwały  wspólnoty o przystąpieniu 

do realizacji zadania, zasadach partycypacji w kosztach i udzielająca pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty lub 

zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Miejską Chojnów 

Tak/Nie 

4. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydane 

przez organ  administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku braku niniejszych dokumentów na dzień 

składania wniosku należy je załączyć do wniosku o wypłatę dotacji) 

Tak/Nie 

5. Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa - oryginał 

Tak/Nie 

X. OŚWIADCZENIA **) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Chojnowie – zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)   
Tak/Nie 

Znana jest mi treść Uchwały Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację 

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. 

Tak/Nie 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli (wizji lokalnej)  przedmiotu dotacji przed i w trakcie realizacji zadania. Tak/Nie 

Na realizację  zadania otrzymałem/nie otrzymałem dofinansowania z innych źródeł w kwocie………..….. Tak/Nie 

DATA PODPIS 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie  jest  Burmistrz Miasta 

Chojnowa. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1, przez adres 

email: urzad.miejski@chojnow.eu, telefonicznie: 76 81 88 285 
2.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko. 

Można  się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1 z dopiskiem „IOD", przez 
adres e-mail: iod@chojnow.eu, telefonicznie: +48 665 113 071 

3.  CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie: udzielenie dotacji celowej na 

podstawie   Uchwały Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku. 
4.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: Podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem. 

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe 
zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej 

kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67) 

6.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach  opisach w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz 

lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO); prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 

oraz pkt. 2. 
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