
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
                                                                           ………...………….. dnia  ……………………. 

 

 

 

W  N  I  O  S  E  K  

 
o przyznanie dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia 

służące poprawie jakości powietrza 

 

 

…………………………………………………………………………………..…………….. 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

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

 

 

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

(adres i nr telefonu) 

 

 Nr PESEL ….…..……………………… 

 

 

WSTĘPNA  INFORMACJA  O  PRZEDSIĘWZIĘCIU 

 
1. Posiadane źródło ciepła 

a) rodzaj i ilość: (np. piec kaflowy, kocioł c.o., kuchnia węglowa, piec typu „koza”) 

 

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

b) moc likwidowanego kotła na paliwo stałe ………………………………………………...… 

c) rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach: ………………………………..…. 

d) wielkość ogrzewanej powierzchni w m
2
  ……………………………..………………..……. 

2. Planowane nowe źródło ciepła (właściwe podkreślić):   

a) kocioł gazowy;   

b) kocioł elektryczny;  

c) kocioł olejowy;  

d) pompy ciepła; 



e) kocioł na paliwo stałe. 

3. Typ i moc planowanego urządzenia grzewczego……………………………………………..  

4. Planowany termin rozpoczęcia / zakończenia zadania ……………….... / ….………………                                                                                            

 

5. Planowany koszt całkowity zadania                                                       .................................. 

 

6. Środki własne Wnioskodawcy przeznaczone na finansowanie zadania .…………….……… 

. 

7. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania                                        …..………….…….. 

 
 

 

8. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję zasady udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza 

oraz zapoznałem (am) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w 

Urzędzie Gminy Rogóźno. 

 

 

 

 

                                                                                             ………………………………….. 
                                                                                                                    (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

  

 

 

 

Załączniki do wniosku: (zaznaczyć właściwe) 

 

□ oświadczenie o posiadaniu  prawa własności budynku/lokalu mieszkalnego na terenie 

Gminy Rogóźno; 

□ zgoda współwłaścicieli; 

□ pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy; 

□ zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany 

źródła ciepła na kocioł olejowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

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

kwietnia 2016r. 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.Urz.UE.L Nr 119, str.1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 

Rogóźno, tel. 56/ 4688494, adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

adres e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przyznania dotacji ze środków budżetu 

Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza  jak również w celu 

realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

9) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
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