
WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA 

CIEPŁA NA NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

 

I.DANE WNIOSKODAWCY 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania: miejscowość ………………………….…… ulica/nr domu ……………………………  

kod pocztowy …………………………… 

3. Telefon kontaktowy ………………………………………………… 

4. Adres e-mail ……………………………………………………………… 

 

II. DANE DOTYCZĄCE STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

1. Lokalizacja Budynku: miejscowość ………………………………. ulica/nr domu ……………………….. 

poczta …………………………… 

2. Rodzaj Budynku:  

 Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny 

 Lokal  

 

3. Tytuł prawny do Budynku: 

 Własność 

 Współwłasność 

 Użytkowanie wieczyste 

 Inne ……………………………………………… 

 

4. Powierzchnia użytkowa Budynku ……………………………………………………… 

5. Rodzaj istniejącego źródła ciepła: 

1) Rodzaj opału: ………………………………………………… 



2) Typ kotła: …………………………………………………….. 

3) Rok produkcji: ………………………………………………. 

4) Moc: ……………………………………………… kW 

5) Roczna ilość spalanego paliwa: ………………………………….. [Mg lub m3] 

 

III. DANE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Rodzaj planowanego Nowego źródła ciepła: 

1) Rodzaj opału: …………………………………………….. 

2) Typ kotła: …………………………………………….…….. 

3) Moc: …………………………………………………………… kW 

4) Roczna ilość spalanego paliwa …………………………………… [Mg lub m3] 

5) Planowany termin wymiany: ……………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: 

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bystra-Sidzina, 

34-235 Bystra Podhalańska 373; 

II. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod 

numerem telefonu: (18) 26 81 220, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem e-mail: iod@bystra-sidzina.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

zaadresowanej do IOD n adres: 34-235 Bystra Podhalańska 373; 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania wniosku na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

IV. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym 

organom i podmiotom jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

V. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej; 

mailto:iod@bystra-sidzina.pl


VI. na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15-21 RODO; 

VII. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO 

zostały naruszone; 

VIII. niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których 

mowa w pkt. III; 

IX. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani 

profilowaniu. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 

……………………………………………………….. 

Miejscowość, data, podpis 

 

Załącznik: 

1) dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do Budynku, 

w którym będzie realizowana Inwestycja; a w przypadku współwłasności Budynku – 

zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację Inwestycji. 


