
Wniosek f-GG46(1) 
Wydanie 1 

Drezdenko, data ………………. 
 

Data i miejscowość złożenia wniosku...........................................         

Godzina złożenia wniosku............................................................ 

Numer wniosku:............................................................................ 

powyższe dane wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Drezdenku  

Burmistrza Drezdenka 
Ul. Warszawska 1 
66-530 Drezdenko 

 
WNIOSEK 

 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Drezdenko na wymianę 
istniejącego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródła ciepła w lokalach i budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Drezdenko 
 
I. DANE WNIOSKODAWCY 
(w przypadku osoby fizycznej) 

Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 

adres zamieszkania: ulica .................................................................. nr domu............................  

miejscowość......................................................... kod pocztowy................................................. 

nr telefonu..................................................................................................................................... 

adres do korespondencji: ulica........................................................... nr domu............................ 

miejscowość........................................................ kod pocztowy.................................................. 

nazwa banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy....................................................... 

numer rachunku bankowego Wnioskodawcy............................................................................... 

(w przypadku wspólnoty mieszkaniowej) 

Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej ............................................................................................... 

adres Wspólnoty Mieszkaniowej.................................................................................................. 

NIP................................................... nr telefonu........................................................................... 

nazwa banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy....................................................... 

numer rachunku bankowego Wnioskodawcy............................................................................... 

osoba/y reprezentujące Wspólnotę Mieszkaniową: ..................................................................... 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA* 
Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 

Adres do korespondencji: ulica ............................................................... nr domu...................... 

miejscowość.......................................................... kod pocztowy................................................ 

nr telefonu ………………………………………………………………………………………  



 

III. LOKALIZACJA ZADANIA 

Miejscowość .................................................. ulica................................................... nr.............. 

Numer ewidencyjny działki.................................... obręb ewidencyjny....................................... 

Oznaczenie nr księgi wieczystej................................................................................................... 

Rodzaj zabudowy: jednorodzinna/wielolokalowa* 

IV. POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU:......................................................(m²) 

V. RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Typ, rodzaj kotła:.......................................................................................................................... 

Moc kotła:..................................................................................................................................... 

Data oznaczająca rozpoczęcie użytkowania kotła ....................................................................... 

Inne dane techniczne: ................................................................................................................... 

Przedkładam dokumentację fotograficzną istniejącego starego źródła ciepła w ilości ……...… 
zdjęć w wersji elektronicznej/papierowej*. 
VI. OPIS ZADANIA 
Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła (typ kotła, zakres robót przewidzianych 
do realizacji zadania): 
……………………………………………………………………………………………….......

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

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

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

Moc kotła (kW): ........................................................................................................................... 

Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania: ………………………………………………….. 

 
Oświadczenia wnioskodawcy: 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Drezdenko na wymianę istniejącego starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne 
źródła ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Drezdenko. 

 Oświadczam, że wszystkie piece opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu 
ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym z wyjątkiem 
sytuacji wskazanej w §3 przedmiotowego regulaminu.  

 Oświadczam, że w budynku/lokalu* mieszkalnym na dzień złożenia niniejszego wniosku nie 
jest prowadzona działalność gospodarcza. 

 Oświadczam, że wydatki na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła, wymaganej 
dokumentacji projektowej oraz opłat przyłączeniowych nie są finansowane/dofinansowane z 
innych bezzwrotnych źródeł. 

* niepotrzebne skreślić 
** zaznaczyć właściwe 

       ................................................. 
            (data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

 



Jako współwłaściciel nieruchomości, gdzie nastąpi zmiana systemu ogrzewania, oświadczam że 
wyrażam zgodę na wymianę dotychczasowego źródła ciepła oraz o ubieganie się o dotację przez 
Wnioskodawcę. 
 

1. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 

 
2. …………………………………………..    ……………………………… 

(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

3. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

4. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

5. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 

 

 

 

Załączniki do wniosku w przypadku osób fizycznych: 

1. Dokumentacja fotograficzna istniejącego starego źródła ciepła; 
2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika oraz dowód uiszczeni opłaty 

skarbowej (w wysokości 17 zł). Wpłatę dokonać przelewem na rachunek LWBS z siedziba w 
Drezdenku nr 19 8362 0005 0000 0114 2000 0020; 

3. Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w 
przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lokalu/budynku mieszkalnego. 

 

 

Załączniki do wniosku w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 

1. Dokumentacja fotograficzna istniejącego starego źródła ciepła; 
2. Dokument potwierdzający uprawnienia zarządu do reprezentowania współwłaścicieli 

nieruchomości; 
3. Zgoda mieszkańców udzielona w formie uchwały na wymianę starego źródła ciepła na nowe 

ekologiczne źródło ciepła; 
4. Zestawienie lokali, które będą ogrzewane nowym ekologicznym źródłem ciepła. 

 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, ul. Warszawska 1 lub  ul. Ogrodowa 1, 
bądź przesłać Operatorem Pocztowym na adres: Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 
Drezdenko. W przypadku wysłania wniosku operatorem pocztowym datą złożenia wniosku jest wpływ 
wniosku do Urzędu Miejskiego w Drezdenku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka z siedzibą w Drezdenku ul. 
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.  

2) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, 
możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@drezdenko.pl lub telefonicznie 888 050 176. 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy 
powierzenia danych w w/w celów, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji 
publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1764 ze zm.) oraz mogą być podmioty działające na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa.  
6) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 
RODO 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu 
kontroli gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową realizacji wniosku.  

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
  
 
 

Zapoznałem się  
  
        TAK                          NIE  
  
        
 

…………………………………………..  
   data i podpis wnioskodawcy/ów  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 


