
 

1. Dane wnioskodawcy 

Podmiot ubiegający się o dotację 
 osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa 

Imię i nazwisko / 
Nazwa Wnioskodawcy  

 
 

Adres zamieszkania / Siedziba 
 

 

Adres do korespondencji 
(jeżeli dotyczy) 

 

Nr telefonu, e-mail  

2. Informacje nt. planowanego przedsięwzięcia 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia (adres)  

Czy istnieją możliwości techniczne 
podłączenia się do gminnej sieci 
ciepłowniczej  

 

Planowane nowe źródło ciepła, 

spełniające  

 kocioł gazowy kondensacyjny 

 kocioł olejowy 

 system ogrzewania elektrycznego 

 kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet 5 kl.)  

 węzeł cieplny 

 pompa ciepła 

Planowana data zainstalowania nowego 
źródła ciepła 

 

Nr konta bankowego Wnioskodawcy  

W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis wnioskodawca jest zobowiązany do 
wniosku załączyć: 

 Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego wniosku 

 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o 
pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymane w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - (jeżeli dotyczy); 

 Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311, z 2013 
r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543 - (jeżeli dotyczy). 

 
………………………….. 

Data, miejscowość 

 
………………………….. 

Czytelny podpis 

 
Program dotacji  na realizację przedsięwzięć 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji na 

terenie Gminy Potęgowo na lata 2021 - 2023 

Wniosek o dofinansowanie 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1, zwanym dalej RODO  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Potęgowo z siedzibą w Urzędzie 

Gminy Potęgowo ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Potęgowo: tel. 59 8454982,  

e-mail sekretarz@potegowo.pl. 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Gminy Potęgowo. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami wynikającymi 

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

7. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz o miejscu ich udostępnienia o ile taka 

okoliczność zaistnieje. 

8. Przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, 

2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, 

3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO , 

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, 

7) prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody (w przypadku w którym 

przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do wniosku o dofinansowanie na realizację  

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem  

niskiej emisji na terenie Gminy Potęgowo  

na lata 2021 - 2023 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………. oświadczam, iż 

przedsięwzięcie wymiany dotychczasowego źródła ciepła nie zostało jeszcze rozpoczęte / 

zostało rozpoczęte, ale niezakończone*. 

 

 

……………………………..      …………………………… 

     Miejscowość, data              Czytelny podpis 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie na realizację  

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem  

niskiej emisji na terenie Gminy Potęgowo  

na lata 2021 - 2023 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………. oświadczam, iż: 

 

 nie korzystałem/am dotychczas oraz nie staram się aktualnie o pomoc z innych 

bezzwrotnych źródeł finansowania do pokrycia wydatków związanych z przedsięwzięciem 

wymiany źródła ciepła, którego dotyczy niniejszy wniosek 

 

 korzystałem/am (korzystam) z innych form bezzwrotnej pomocy finansowej, tj.: 

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

rodzaj pomocy i data otrzymania 

 

 

 

……………………………..      …………………………… 

     Miejscowość, data              Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 


