
 
 

 
 

Wniosek 
 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany 
źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach projektu pn. „Zgierz walczy ze 

smogiem – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – edycja II” 
 

UWAGA! Program przeznaczony jest tylko dla budynków/lokali mieszkalnych, w których nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza. 

 

ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA 
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie wniosku. 

I. DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ I NAZWISKO  
 

PESEL  
 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

MIEJSCOWOŚĆ  
 

ULICA  

NR BUDYNKU/LOKALU  
 

KOD POCZTOWY  

TELEFON  
 

E-MAIL  

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: (WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, INNE - PODAĆ JAKIE) 
 
 

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH W/W PROGRAMU 

MIEJSCOWOŚĆ  
 

ULICA  

NR BUDYNKU/LOKALU  
 

KOD POCZTOWY  

 
II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach 2018-2019 r. 

1. Opis likwidowanego źródła ciepła/likwidowanych źródeł ciepła: 
 

a) Rodzaj źródła ciepła  
 

 kocioł starej generacji  kocioł automatyczny nowej generacji 

 
b) Moc zainstalowana (w kW) ………………………………………. 
 
c) Rodzaj używanego paliwa: 

 

 węgiel kamienny  węgiel brunatny  inne paliwa stałe (wymienić jakie:………………..……) 

 
d) Roczne zużycie paliwa ………………………… 

 
jednostka 
(Mg/m

3
/MWh/l) 

……………………..…… 

W przypadku likwidacji więcej niż jednego źródła ciepła  należy podać łączną wartość likwidowanych źródeł 
oraz ilość zużywanego paliwa i jednostkową moc każdego z kotłów (ew. średnią) 
 

2. Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła 
a) Rodzaj źródła ciepła 

 

 kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa)  sieć ciepłownicza 

    

 kocioł na gaz ziemny/płynny *  kocioł na olej opałowy  kocioł na biomasę 

    

 elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła)  pompa ciepła 

  
 
 



 
b) Moc zainstalowana (w kW)         …………………………………. 

c) Roczne  zużycie paliwa  ………………………………….. 
 
jednostka 
( Mg/m

3
/MWh/l ) 

………………………… 

d) Planowane zużycie ciepła z sieci (w GJ/rok)  
(dotyczy tylko przyłączy do sieci 
ciepłowniczej)    ………………………………………. 

 

III. Planowany termin realizacji inwestycji  (proszę podać co najmniej miesiąc i rok) 

Rozpoczęcie   Zakończenie  
 

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji  

  Netto Brutto 

1.   Koszt całkowity inwestycji, w tym:  
- zakupu nowego źródła ciepła 
- demontaż 
- montażu 
- modernizacja instalacji (w 
niezbędnym zakresie) 
- wykonanie  przyłącza i instalacji oraz 
opłaty przyłączeniowej (bez 
dokumentacji projektowej) 
zaokrąglić do pełnych złotych 

  

 

V. Oświadczenia 
Oświadczam, że:  

1) realizując powyższą inwestycję nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku 
VAT/mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT*; 

2) realizacja inwestycji*: 
− wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ……………………………………… (podać datę uzyskania 

pozwolenia/złożenia wniosku/planowaną datę złożenia wniosku), 
− nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, roboty zgłoszono do właściwego organu: 

……………………………………………………. (podać nazwę organu oraz datę zgłoszenia/planowanego zgłoszenia), 
− nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót do właściwego organu; 

3) nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub do sieci gazowej*; 

4) nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania inwestycji objętej 
wnioskiem; 

5) w budynku mieszkalnym, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest i nie będzie prowadzona 
działalność gospodarcza; 

6) zapoznałem/am się z Regulaminem wprowadzającym zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach projektu pn.: 
„Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie  do wymiany źródeł ciepła – edycja II”; 

7) przyjmuję do wiadomości iż: 
a) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac  Jana Pawła II 

16, adres e-email:  e-urzad@umz.zgierz.pl 
b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania  

i zawarcia umowy o dofinansowanie, 
c) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. pkt 2) ustawy z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych, zaś od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, 

d) moje dane osobowe będę przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w celu przyznania Gminie Miasto Zgierz dofinansowania na realizację zadania pn. „Zgierz 
walczy ze smogiem – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – edycja II”, 

e) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 
f) moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rozpatrywania wniosku  

o dofinansowanie, zaś w razie przyznania dofinansowania do czasu zakończenia okresu trwałości projektu, 
g) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, 
h) od 25.05.2018 r. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie Pana/ Pani 

danych osobowych narusza przepisy, 
i) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu wymiany źródła ciepła.  

 
 

........................................................................... 
(data i podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl

