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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania 

i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miejskiej Starogard Gdański 

na dofinansowanie prac związanych 

z modernizacją źródeł energii cieplnej 

w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach wielorodzinnych” w 2022 roku 

 

 

Starogard Gdański, dnia ……………………. 

 

 

Prezydent Miasta 

  Starogard Gdański 

       ul. Gdańska 6 

  83-200 Starogard Gdański 

 

 

 

Wniosek 

 o udzielenie dotacji w ramach zadania pn. 

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” 

 

Budynek/lokal* stanowiący własność/współwłasność* osób fizycznych/wspólnoty 

mieszkaniowej/jednostki samorządu terytorialnego*. 

 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:  

Adres zamieszkania:  

Adres inwestycji:  

PESEL:  

Seria, numer i data ważności dowodu 

osobistego: 
 

Telefon:  

Powierzchnia użytkowa nieruchomości:  

Szacunkowe koszty kwalifikowane brutto:  

Liczba lokali objętych inwestycją:  
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II. PLANOWANY ZBIORCZY EFEKT EKOLOGICZNY 

Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie: 

o Kotłem gazowym 

o Podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej 

o Ogrzewaniem elektrycznym 

o Pompą ciepła 

o Kotłem olejowym 

o Kotłem na pellet 

 

III. DANE DO PRZELEWU DOTACJI 

 

1. Właściciel Konta Bankowego: ................................................................................................. 

2. Nazwa Banku, do którego ma być przekazane dofinansowanie: 

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

3. Nr konta:  

 

IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* ww. budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego; 

2) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli 

Urzędu Miasta Starogard Gdański na każdym etapie realizacji wniosku; 

3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć przedstawiających 

piec/kocioł węglowy/na drewno, nowy piec gazowy/węzeł cieplny/pompę ciepła/elektryczne 

źródła ciepła, w celach promocyjnych; 

4) Oświadczam, że ww. prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (zgłoszenie wykonywania robót do organu administracji architektoniczno-

budowlanej lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ). 

 

 

 

…………………………………………………… 
                    (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

V. Załączniki 

 

1. Kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł prawny do 

dysponowania nieruchomością objętą wnioskiem o dofinansowanie lub zgodę zarządcy 

budynku na realizację inwestycji (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej); 

2. W przypadku współwłasności budynku lub lokalu pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji; 

3. W przypadku instalacji pieca na pellet dokumenty od operatora sieci gazowej i 

ciepłowniczej, z których wynika brak możliwości podłączenia do ich sieci. 

4. Dokumentacja fotograficzna stanu przed modernizacją. 
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VI. ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ 

ZADANIA (wypełnić w przypadku współwłasności nieruchomości) 

Wyrażam zgodę na realizację inwestycji określonej w niniejszym wniosku  

Współwłaściciele:         Podpis:  

   

1. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

2. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

3. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

4. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

5. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)    

6. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)    
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO  informuję, że: 

 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu 

której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański (siedziba: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański). 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: 

a) telefonicznie: +48-570-677-222, 

b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl, 

c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6. 

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) 

- w celu realizacji i dofinansowania prac związanych z  modernizacją źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych, realizacji zadania oraz rozliczenia wykonanych prac. 

 

IV. Odbiorcy Danych 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelariom radców prawnych, firmom 

informatycznym. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. 

wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Inspektor Ochrony Danych.  

 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

VI. Przysługujące prawa 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- sprostowania danych, 

- usunięcia danych, 

- ograniczenia przetwarzania danych, 

- przenoszenia danych, 

- cofnięcia zgody. 

 

VII. Skarga do organu nadzorczego 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

VIII. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem 

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązania do ich podania i jakie są 

ewentualne konsekwencje niepodania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych będzie 

skutkowało niedopuszczeniem do procesu ubiegania się o realizację i dofinansowanie zadania. 

 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


