
Załącznik nr 1 do Regulaminu o udzielenie dotacji 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
al. Mickiewicza 10 
28-100 Busko-Zdrój 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE 

w 2022 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizacje indywidualnych kotłowni na terenie Gminy 

Busko - Zdrój 

 
 

Miejscowość …………………………….……..… data wypełnienia wniosku ……………………………….. 
 
DANE WNIOSKODAWCY 
 

imię i nazwisko/nazwa 
………………………………………………………………….…………...………………………………… 

dokument tożsamości 
………………………………… 

numer dokumentu 
…………………….…… 

wydany przez 
…………………………… 

Adres zamieszkania 

miejscowość  
………………………………… 

ulica 
……………………….… 

numer budynku/lokalu 
……………………………. 

kod pocztowy 
………………………………… 

numer telefonu komórkowego 
………………………… 

numer telefonu stacjonarnego 
………………………….. 

Adres do korespondencji (wypełnić, w przypadku gdy inny niż adres zamieszkania) 

miejscowość  
………………………………………………… 

ulica 
………………………………………….…… 

kod pocztowy 
………………………………………………… 

numer budynku/lokalu 
……………………………..………………… 

 
TYTUŁ PRAWNY DO BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO 
 

własność 
 

współwłasność numer księgi wieczystej 
…………………………………………………………………………. 

 
Uwaga !!! 
W przypadku braku uzupełnienia numeru księgi wieczystej należy dołączyć dokument potwierdzający 
prawo do budynku/lokalu mieszkalnego. 
W przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo powinien posiadać i przedłożyć wraz                              
z niniejszym wnioskiem zgody  współwłaścicieli budynku na realizację zadania i podpisanie umowy                       
o udzielenie dotacji. 
 
CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO 
 

kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno) rok produkcji 
………… 

 
moc ….…… kW 

 
ilość ………….. 

kocioł z podajnikiem i dodatkowym rusztem rok produkcji 
………… 

 
moc ….…… kW 

 
ilość ………….. 

Inne (podać jakie) 
………………………………………………. 

rok produkcji 
………… 

 
moc ….…… kW 

 
ilość ………….. 

 
ILOŚĆ ZUŻYWANEGO PALIWA STAŁEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 
 

 
węgiel/miał 

 
……………………………………………………. ton 

  



 
groszek (eko-groszek) 

 
……………………………………………………. ton 

 
drzewo 

 
…………………………………………………….. m
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inne (podać jakie) 
…………................................................................ 

(podać ilość) 
……………………………….………………………… 

 
INFORMACJE O BUDYNKU 
 

ocieplenie ścian 
 

ocieplenie dachu/stropu brak ocieplenia 

stara stolarka okienna i drzwiowa 
 

nowa stolarka okienna i drzwiowa 

 
ogrzewana powierzchnia budynku/lokalu          …………………………… m
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liczba mieszkańców                                             …………………………… 

 
wiek budynku                                                        …………………………… lat  

 
LOKALIZACJA ZADANIA 
 

miejscowość  
……………………………………. 

ulica 
……………………….…… 

numer budynku/lokalu 
……………………… 

kod pocztowy 
…………………………………… 

numer obrębu geodezyjnego 
…….……………………… 

numer działki 
……………………… 

 
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 
Wnioskuję o dotację do (zaznaczyć odpowiednie punkty):  
 
        wymiany istniejącego systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system 
grzewczy zasilany paliwem gazowym, olejowym lub prądem elektrycznym 
 

ogrzewanie gazowe  
 

ogrzewanie olejowe 
 

ogrzewanie elektryczne 
 

planowana  wysokość kosztów realizacji zadania 
………………………………zł/brutto                               

 
klasa efektywności energetycznej (minimum A)   ………….……………………………………….…..  

 
      wymiany istniejącego systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy 
zasilany paliwem stałym - peletem lub biomasą w formie drewna kawałkowego (kocioł 
zgazowujący drewno), spełniający normy ekoprojektu (ecodesignu) - możliwe jest na terenach 
gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej 
 

Kocioł na paliwo stałe - pelet lub biomasa w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno), 
spełniający klasę efektywności energetycznej minimum A+ odnośnie ekoprojektu (ecodesignu)  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
planowana  wysokość kosztów realizacji zadania ………………………………………. zł/brutto 

 
     budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z instalacją odbiorczą 
 

 
warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr ……………………………………………………. 

 

   

  

  

 

 

 



z dnia ………………………………………… 

 
planowana  wysokość kosztów realizacji zadania ………………………………………. zł/brutto 

 
      wymiany istniejącego systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na pompę ciepła 
 

 
klasa efektywności energetycznej (minimum A+)   ………….……………………………………….….. 

 
planowana  wysokość kosztów realizacji zadania ………………………………………. zł/brutto 

 
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UDZIELENIA DOTACJI (kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, oryginały do wglądu na żądanie obsługujących system 
dotacji). 
 
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku braku podania 

numeru księgi wieczystej). 
2. Zgoda współwłaścicieli na realizację zadania i podpisanie umowy dotacji, zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do Regulaminu. 
3. Oświadczenie Beneficjenta o uniknięciu podwójnego dofinansowania.  
4. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące działalności gospodarczej.  
5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej (w przypadku ubiegania się  

o dofinasowanie do przyłącza do sieci ciepłowniczej). 
6. Dokumentacja fotograficzna systemu grzewczego do wymiany. 

 

……………………………………………………….. 
             /podpis wnioskodawcy/ 
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja 2016r. informuję, że: 
 

 Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Busko-Zdrój, adres al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój tel. 41 370 5280  e-
mail urzad@umig.busko.pl. 

 Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iod@umig.busko.pl, tel. 41 370 
52 60. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Gminę Busko-Zdrój  w celach związanych  
z  udzielaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy 
Busko-Zdrój, zasilanych paliwem stałym na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
(rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji, zawarcie umowy oraz wniosku o refundację) jest art. 
403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1973 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1740 z późn. zm.). 

 Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji trwania 
systemu dotacji celowej lub będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony 
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo usunięcia danych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 

mailto:iod@umig.busko.pl


 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

 Udział Pani/Pana w procesie związanym z udzielaniem dotacji jest dobrowolny, jednakże 
niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w programie. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 

……………………………………………………….. 
             /podpis wnioskodawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


