
WNIOSEK  

(załącznik nr 1 do zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów 

związanych  z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck) 

 

*podanie danych do kontaktu w sprawie jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie  

 

 

Wnioskodawca           

…………………………………………………..      

imię i nazwisko                                                                            

…………………………………………………..        

…………………………………………………..       

adres zamieszkania  

 

………………………………………………….. 

telefon kontaktowy i adres e-mail* 

Wójt Gminy Puck 

ul. 10 Lutego 29 

84-100 Puck 

 

WNIOSEK 

Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie i zastąpieniu kotła węglowego 

następującymi źródłami ciepła (proszę zaznaczyć właściwą pozycję): 

 

 Kotłem gazowym  

 Kotłem olejowym  

 Kotłem elektrycznym (piec zasilany prądem elektrycznym) 

 Pompą ciepła 

 Kotłem na węgiel 

 Kotłem na pellet drzewny/pellet drzewny o podwyższonym standardzie 

 

w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. ……. …………………………………….. ……….  

w miejscowości ……………………….. gmina Puck, działka nr ………………………………… 

koszt inwestycji: …………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

wnioskowana kwota dotacji: …………………………………………………………………………….. 

(UWAGA: Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych 00/100) 

Nazwa banku i numer rachunku ………………………………………………………………………… 

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

Charakterystyka zadania planowanego do wykonania: 

1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji …………..szt. (ogrzewających 

pomieszczenia) 

2. Podać  (stare) źródło/ źródła ciepła na paliwo stałe podlegające wymianie (rodzaj, moc, paliwo, 

itp.): 

……………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo itp.): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Termin realizacji  zadania  

 

Data rozpoczęcia:  ………………………………………………………………………………….. 

Data zakończenia:…………………………………………………………………………………… 
 

5. Tytuł prawny do nieruchomości (Proszę zaznaczyć właściwą pozycję) 

 własność/współwłasność 

Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, 

oraz  w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację 

zadania  i podpisanie umowy o udzielenie dotacji. 

 użytkowanie wieczyste 

Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, 

w przypadku innego prawa niż własność/współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien 

posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli). 

 

6. UPOWAŻNIENIE (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości wniosek 

składa inna osoba, tj. osoba upoważniona – pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku)  

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:…………………………………………………………… 

 

Dane upoważnionego (adres, telefon kontaktowy): 

 

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

 
  

 

Puck, dn. ………………………….    ………………………………… 

             (podpis Wnioskodawcy) 
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Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XXXII/32/21 Rady Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na 

dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji 

zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. 

 Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku, ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła 

na paliwo stałe. 

 Oświadczam, że w budynku,  w którym nastąpi wymiana na ekologiczne źródło ciepła zostaną 

zlikwidowane wszystkie dotychczasowe paleniska opalane paliwem stałym (nie dotyczy: piecy, 

które przedstawiają walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków 

(potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z 

przewodem kominowym; zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod 

warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; występowania 

kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza 

wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Puck w przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.     

         

 

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

           (data)                                    (podpis Wnioskodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 

i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące: 

- adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck 

- nr telefonu (58) 673 56 20 

- e-mail: urzad@gmina.puck.pl   

- elektroniczna skrzynka podawcza /ugpuck/skrytka 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym 

Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy  o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej 

emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck i jej późniejszej realizacji oraz w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, w związku ustawą Prawo o ochronie środowiska, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach 

publicznych. Dobrowolnie podane dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i 

archiwizacji, zgodnie z obowiązującą nas instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, 

6. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ) . 

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem oraz żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania 

na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania przez nas tych danych. 

7. Podanie niezbędnych danych osobowych we wniosku jest warunkiem zawarcia umowy i otrzymania dotacji.  

 

 

…………….……………………………… 
             (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

Do wniosku należy dołączyć 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, 

itp.). 

2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania. 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć osobno treść upoważnienia. Upoważnienie powinno, 

oprócz wskazania osoby, zawierać datę, dokładny opis czynności objętych upoważnieniem. Opłata za 

pełnomocnictwo 17,00 złotych  

 

Objaśnienia: 

 

1. Dotacja celowa obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. 

2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po 

jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację). 

3. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny może być udzielone jedno dofinansowanie. 

4. Dofinansowanie nie dotyczy: 

1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych; 

2) urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; 

3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania. 

5. Obowiązek realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie do dnia 30 listopada br. 
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