
Załącznik do Regulaminu udzielania dotacji 
celowych na przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony środowiska 

 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sieraków  

na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska w budynkach 

mieszkalnych 
 

Dane Wnioskodawcy 
Imię Nazwisko 

  
Pesel Numer telefonu 

  
 

Adres do korespondencji 
Miejscowość Ulica  

  
Numer domu  Numer lokalu Kod pocztowy Poczta 

    
 

Lokalizacja inwestycji 
Miejscowość Ulica  

  
Numer domu  Numer lokalu Kod pocztowy Poczta 

    
Nr ewidencyjny działki Obręb 

  
 

1. Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznej związanej  
z ………………………………………………………………………………………………….  
w lokalu/budynku, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem/najemcą/inne 
(jakie……..…………………….) 

2. Liczba osób korzystających z nieruchomości ………………………………..……....………… 

3. Rodzaj i charakterystyka zadania: 

a) wymiana pieca *  

1) Planowana wysokość kosztów realizacji zadania …………………………...……..……...zł 

2) Moc planowanego do zainstalowanego ogrzewania ………………………....…..………kW 

3) Rodzaj planowanego ogrzewania  

ogrzewanie gazowe / ogrzewanie olejowe / ogrzewanie elektryczne / pompa ciepła / paliwo stałe/inne 

OZE 

4) Powierzchnia ogrzewana lokalu ..…….…………….……………………...……...…… m2 

5) Liczba pieców/kotłów węglowych planowanych do trwałej likwidacji…………..………..szt 

 

b) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków * 

1) Planowana wysokość kosztów realizacji zadania …………………………...……..…….. zł 

2) Wielkość przypływu, wydajność oczyszczalni ……………………………….…….m3/dobę 
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3) Rodzaj planowanej oczyszczalni 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) Pojemność zbiornika bezodpływowego planowanego do trwałej likwidacji  ..…..…………m3 

c) inne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska * 
 

1) Planowana wysokość kosztów realizacji zadania ……………………………..………… zł 

2) Rodzaj planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie środowiska: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3) Moc planowanego przedsięwzięcia………………………………………………………… 

4) Uzasadnienie wpływu przedsięwzięcia na ochronę środowiska 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
4. Planowany termin zakończenia prac ……………………………………………………………. 
 
5. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy: …………………………………………………. 

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

6. Uwagi ……………………………………………………………………………………….. 
 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z regulaminem udzielania dotacji celowych.  
2. Zobowiązuję się przedłożyć (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po 

wykonaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej dokument/y, w którym 
potwierdzone zostanie, że zadanie wykonano w planowanym terminie oraz wykazane zostaną 
wymagane parametry urządzeń. 

3. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  
4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego 

realizacji oraz po jego zakończeniu. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej 
wykonanej inwestycji. 

 

 

       …………………………………………… 
           data i podpis wnioskodawcy 

* właściwe podkreślić 
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Administratorem danych jest Urząd Gminy Sieraków. 

Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje.  
Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie 
umowy, np. na serwis systemów informatycznych.  
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  
Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia 
danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda.  
Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia 
umowy.  
W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi 
dostępnymi w Urzędzie Gminy Sieraków, na stronie https://bip.sierakow.pl/dokumenty/menu/39 lub skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim pukaczewski@hotmail.com . 
 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 
proekologicznej w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem  

3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z 
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie 
z ustawa Prawo Budowlane 

4. Wstępny kosztorys zakupu/inwestycji (nazwa producenta, typ/ model, certyfikat zgodności  
z obowiązującą normą z cenami brutto 

5. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej/ przydomowej oczyszczalni ścieków/pompy ciepła/ 
instalacji solarnej  

6. W przypadku zmiany ogrzewania: dokument potwierdzający istnienie starego źródła ciepła (np. zdjęcie) 
 


