
Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła 
centralnego ogrzewania w ramach 
poprawy jakości powietrza na 
terenie Gminy Nieporęt, 
uchwalonego uchwałą 
nr XLVI/78/2017 Rady Gminy 
Nieporęt z dnia 28 września 2017r. 
 

 
 
Wnioskodawca* /Wnioskodawcy* :                                                                         Nieporęt, .......................................... 
…........................................................                                                                                              (data) 
…........................................................ 
….................................................…...    
 ........................................................... 
(imię, nazwisko, adres i telefon) 
 

W N I O S E K 
o dotację celową na wymianę źródła ciepła centralnego ogrzewania 

 
Zwracam się o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła na terenie nieruchomości o 
numerze ewidencyjnym ........................... położonej w miejscowości ................................................. 
przy ul. ................................................. nr .............. w Gminie Nieporęt, oraz 
oświadczam*/oświadczamy* : 
 
1. Posiadam* /posiadamy*  tytuł prawny do nieruchomości, zgodnie z załącznikiem o Wniosku. 
 
2. Dotychczas użytkowane źródło ciepła centralnego ogrzewania (opis): 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
3. Planowane nowe źródło ciepła centralnego ogrzewania (opis): 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
4. Budowa instalacji gazowej (tak/nie*): .................................................... 
5. Planowany termin rozpoczęcia prac: ........................................................ 
6. Planowany termin zakończenia prac: ....................................................... 
 
Wnioskodawca*/Wnioskodawcy* oświadcza* /oświadczają*, że wyraża* /wyrażają*  zgodę na 
przetwarzanie jego* /ich* danych osobowych w związku z tym wnioskiem oraz umową o Dotację 
objętą tym wnioskiem. 
 
 
 
 
                                                                                       ..................................................................... 
                                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
____________________ 
* - niepotrzebne skreślić 
 



Do wniosku załączam:  
1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał) 
2) Kopię uzyskanych warunków przyłączenia do sieci gazowej, 
3) Kopię umowy na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 
4) Kopię prawomocnej decyzji na wykonanie instalacji gazowej. 
 
Pouczenie 
1) wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-6 Regulaminu 
lub kopiami tych dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Dotującego oraz 
oryginałami do wglądu, należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Nieporęt w terminie nie później niż do 
końca listopada danego roku kalendarzowego, w którym podpisano umowę. 
2) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie 05-
126 Nieporęt, ul. Plac Wolności 1. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy 
jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt. 

3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych osobowych w 

niezbędnym zakresie może spowodować oddalenie wniosku. 
3) Do wniosku należy załączyć: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(oryginał) 

2. Kopię uzyskanych warunków przyłączenia do sieci gazowej, 
3. Kopię umowy na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 
4. Kopię prawomocnej decyzji na wykonanie instalacji gazowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


