
Załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI   

w ramach zadania ,,Redukcja niskiej emisji na terenie 

Miasta Zambrów” 

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 

Adres korespondencyjny Wnioskodawcy  
(ulica, miejscowość, kod pocztowy) 

 

Numer PESEL 
           

Telefon/ adres e-mail  
(dane nieobowiązkowe) 

 

Preferowany kontakt z Wnioskodawcą 
(właściwe zaznaczyć X) 

 pisemnie pocztą tradycyjną 

 pocztą elektroniczną 

INFORMACJA O BUDYNKU MIESZKALNYM 

Lokalizacja budynku, w którym nastąpi 

wymiana źródła ciepła 
 

Numer ewidencyjny działki  
 

Numer aktualnej księgi wieczystej 
 

Dane dotyczące obecnie 

wykorzystywanego źródła ciepła 
(nazwa, numer, rok produkcji, rodzaj paliwa,  

o ile są znane) 

 

Korzystanie z pomocy w ciągu 3 

poprzednich lat dla lokalizacji wskazanej 

we wniosku 
(właściwe zaznaczyć X, dotyczy wniosków 

składanych od roku 2022) 

 

 TAK 

 
NIE 

Stan prawny nieruchomości  
(właściwe zaznaczyć X) 

 

 
własność 

 
współwłasność 

Pieczęć wpływowa Urzędu Miasta Zambrów 
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INFORMACJA O GOSPODARSTWIE DOMOWYM WNIOSKODAWCY 

Liczba osób zamieszkujących 

gospodarstwo domowe 
 

Dochód gospodarstwa domowego z 

ostatnich 6 miesięcy poprzedzających 

termin złożenia wniosku, w przeliczeniu 

na jednego członka gospodarstwa na 

miesiąc (6-cio miesięczny dochód/6 
miesięcy/ilość członków gospodarstwa 

domowego) [zł] 

 

Występowanie niepełnosprawności 
(właściwe zaznaczyć X) 

 TAK  

 NIE 

Występowanie wielodzietności i/lub 

rodziny zastępczej 
(właściwe zaznaczyć X) 

 TAK 

 NIE 

INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU 

Rodzaj planowanego zakupu 
(właściwe zaznaczyć X, należy zaznaczyć jedno) 

 kocioł opalany paliwami stałymi 

 kocioł olejowy 

 kocioł gazowy 

 inne ekologiczne źródło ciepła 

Dodatkowe urządzenia 
(właściwe zaznaczyć X, można zaznaczyć kilka) 

 zasobnik wody ciepłej 

 zbiornik na olej 

 pompa/y wspomagająca/e obieg 

wody 

Szacowany koszt realizacji zadania [zł] 
 

INFORMACJA O PEŁNOMOCNICTWIE 

Wnioskodawca działa przez 

Pełnomocnika 
(właściwe zaznaczyć X, jeżeli zaznaczono TAK 

należy uzupełnić kolejne pozycje) 

 
TAK 

 
NIE 

Imię i nazwisko Pełnomocnika 
 

Adres korespondencyjny Pełnomocnika 
(ulica, miejscowość, kod pocztowy) 

 

Telefon/ adres e-mail  
(dane nieobowiązkowe) 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów 

na realizację programu niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów; 

2. Budynek mieszkalny, w którym ma zostać zrealizowane zadanie nie jest wykorzystywany 

w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej;  

3. Posiadam niskowydajne, niespełniające obowiązujących norm emisyjnych źródło ciepła 

opalane paliwem stałym trwale połączone z budynkiem; 

4. Nie posiadam drugiego źródła ciepła ogrzewającego tę samą powierzchnię użytkową  

(z wyjątkiem kominków opalanych drewnem);  

5. Nie zalegam w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Miasta Zambrów; 

6. Na dzień składania wniosku nie ma możliwości przyłączenia do miejskiej sieci 

ciepłowniczej; 

7. Budynek został oddany do użytkowania jako mieszkalny zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz jest użytkowany zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy; 

8. Kwota  podana w sekcji ,,Informacja o gospodarstwie domowym wnioskodawcy” pkt. 2 

jest zgodna z prawdą; 

9. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w miejscu planowanej realizacji zadania 

przez podmioty upoważnione przez Dotującego; 

10. Zapoznałem/am się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku  

z naborem wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację 

Programu.  

 

 

 

 

………………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

Załączniki (właściwe zaznaczyć X, jeśli dotyczy): 

□ Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością; 

□ Zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na realizację zadania; 

□ Kopia (aktualnego na dzień składania wniosku) orzeczenia o niepełnosprawności; 

□ Kopia Karty Dużej Rodziny lub karta Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+, lub zaświadczenie  

o figurowaniu w rejestrze w jednym z programów; 

□ Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o posiadaniu statusu rodziny 

zastępczej; 

□ Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa. 
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Pouczenia: 

1. Do dochodu nie są wliczane: 

 świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 2019r. poz. 2407,  z późn.zm.); 

 świadczenia rodzinne wymienione w art. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111, z późn.zm); 

 świadczenie dobry start, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) 

2. Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w programie będzie zobowiązany przedłożyć tytuł 

prawny do nieruchomości objętej zadaniem, przed podpisaniem umowy. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

udział w programie „Redukcja niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów” 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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) 

informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 

tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 

Zambrów; tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl; 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w projekcie „Redukcja niskiej emisji na terenie Miasta 

Zambrów” w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe.  

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,  

w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją ww. celu przechowywane będą przez okres  

10 lat od daty zakończenia projektu.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uzasadnionych 

przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres 

e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Miastem Zambrów. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

9. Podanie danych zawartych w deklaracji jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.   
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