
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wyry, dnia ............................ 

 
........................................................................... 
(imię i nazwisko właściciela lub imiona i nazwiska współwłaścicieli lub nazwa 

wspólnoty mieszkaniowej lub osoby prawnej) 

............................................................. 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

............................................................. Wójt Gminy Wyry 

(adres zamieszkania lub siedziby ciąg dalszy) 43-175 Wyry 

............................................................. ul. Główna 133 
(telefon kontaktowy, adres e-mail*)  

............................................................ 
(NIP dla osób prawnych) 

............................................................. 
(PESEL dla osób fizycznych) 

 
Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wyry na dofinansowanie 

kosztów inwestycji w ramach  wymiany źródeł ciepła 

 
(Dotacja przysługuje na urządzenie grzewcze, którego zakup i montaż nastąpi po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji z Gminą 

Wyry. Dotacji nie podlegają urządzenia grzewcze zakupione lub zamontowane przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.) 

 
Rodzaj planowanej inwestycji zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z 

budżetu gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na 

ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Wyry 

wymiana.......................................................................na................................................................................... 
(wpisać urządzenie) (wpisać urządzenie) 

 

Rok wymiany urządzenia zgodnie z  Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw: ………………………………………………….. 
(wpisać rok) 

Dokładny adres przeprowadzenia inwestycji: 

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

 
 

Rok, w którym wnioskodawca gotowy jest wykonać zadanie: ...................................................................... 
(wpisać rok bieżący lub rok następny) 

 

 
Czy wniosek zostaje złożony z powodu awarii urządzenia grzewczego, o której mowa w §4 wyżej 

powołanego Regulaminu?: ............................................................................. 
(wpisać tak lub nie) 

 

Numer Księgi Wieczystej: KA1M/……………../…….. 

 

Nazwa banku/oddział:.................................................................................................................................. 

i nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja: 
 

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

 

Składając niniejszy wniosek oświadczam/-my jednocześnie, że: 

- Jestem/-śmy właścicielem/współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, w którym planowana jest  

wymiana źródła ciepła, 

- zlikwiduję/-jemy dotychczasowe źródło ciepła w ramach     powierzonego umową zadania,



 

- od dnia oddania do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego upłynęło 8 lat, (w przypadku, gdy 

oddanie do użytkowania nastąpiło po 01.07.2018 r.) 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego numeru telefonu i 

adresu e-mail przez Administratora Gminę Wyry reprezentowaną przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą 

w Wyrach przy ulicy Głównej 133 wyłącznie  na  potrzeby kontaktu w związku z wnioskiem o zawarcie 

umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wyry na dofinansowanie kosztów inwestycji w 

ramach  wymiany źródeł ciepła.  

Ww. zgodę wyrażam dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y, iż przysługuje mi prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wszystkie informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin. 

 

................................................................... 
podpis/-y 

Do wniosku załączam: 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku o funkcji mieszkalnej np. odpis z 

Księgi Wieczystej (jeżeli nieruchomość znajduje się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg 

Wieczystych wystarczy we wniosku wpisać numer Księgi Wieczystej), lub zaświadczenie ze 

spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a w 

przypadku wspólnot mieszkaniowych  także uchwałę zarządu wspólnoty dotyczącą wymiany 

źródła ciepła, 

- w przypadku awarii urządzeń grzewczych oświadczenie rzeczoznawcy, serwisanta lub 

instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, potwierdzające fakt wystąpienia awarii, której 

naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona lub w ramach której stopień zużycia technicznego 

urządzeń grzewczych jest większy niż 80%, 

- w uzasadnionych przypadkach także inne dokumenty konieczne do ustalenia stanu faktycznego 

lub prawnego, na przykład akt poświadczający dziedziczenie lub postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku. 

- Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo: 

a) Uchwałę powołującą Zarządcę – osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową. 

b) Zgodę mieszkańców na modernizację urządzenia grzewczego. 

c) Zestawienie lokali objętych dotacją poświadczone przez Zarządcę. 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dofinansowaniem kosztów wymiany 

nieekologicznych źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wyry.  

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2  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, 

zwanego dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyry reprezentowana przez Wójta 

Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ulicy Głównej 133.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@wyry.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektorodo@wyry.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji, 

zawarcia stosownej umowy oraz realizacji dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wyry na 

dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Wyry na 

podstawie „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje 

związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne 

na terenie Gminy Wyry”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy XXXI/279/2021 z dnia 24 

czerwca 2021r. oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Pani/Pana dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail będą natomiast przetwarzane 

na podstawie zgody na potrzeby kontaktu w związku z wnioskiem o zawarcie umowy o udzielanie 

dotacji celowej z budżetu gminy Wyry na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach  wymiany 

źródeł ciepła. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Administratorem i na jego polecenie.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu 

przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji zgodny z 

przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych 

do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.   

6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą 

przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 

którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania będzie 

skutkowało brakiem możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów wymiany urządzeń 

grzewczych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Wyry. Natomiast 

udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach 

prawa, w tym numeru telefonu jest w pełni dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

     ……………………………………………………………. 
        (podpis/-y) 

 

 

 

 


