
Wniosek do Wójta Gminy Nadarzyn o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 

z budżetu Gminy Nadarzyn kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. 

 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię  i  Nazwisko (nazwa) ………………………………...…………………………………. 

Pesel/NIP/Regon/KRS       …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy:  

Miejscowość  ………………………………...…      kod pocztowy    …………..…………….. 

ulica              ……………………………...…….      nr domu/lokalu …………..……………... 

telefon kontaktowy   ……………………… e-mail:…………………………………………… 

Adres do korespondencji ( wypełnić, gdy jest inny niż w pkt 1): 

Miejscowość: ……………………………………… kod pocztowy …………………………... 

ulica ………………………………………………  nr domu / lokalu ………………………… 

 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia planowanego do realizacji 

Miejscowość ………………….………………………………………………………………… 

ulica             ……………............................................ nr domu ………………………………..  

3. Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację: 

………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ( nazwa) właściciela rachunku 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Forma prawna wnioskodawcy:  

o osoba fizyczna, 

o przedsiębiorca, 

o osoba prawna 

o wspólnota mieszkaniowa, 

o jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą 

prawną, 

 

5. Tytuł prawny do nieruchomości (lokalu mieszkalnego) (zaznaczyć właściwe) 

o własność, 

o współwłasność, 

o inne ( podać jakie) …………………………………………………………………..                        

 

 

6. Charakterystyka zadania planowanego do realizacji 

a) zmiana ogrzewania na: (zaznaczyć właściwe):   

o gazowe,  

o olejowe, 

o elektryczne, 

b) opis dotychczasowego urządzenia grzewczego……….……........................................... 

…………………………………………………………………………………….…..…

……………………………………………………………………………………….…..

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

c) opis planowanego urządzenia grzewczego……………………………………………... 

………………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………….………..…

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



d) koszty zakupu nowego kotła do centralnego ogrzewania 

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

e) data rozpoczęcia inwestycji   …………………………………………………….. 

f) data zakończenia inwestycji …………………………………………………….. 

7. Informacja o podatku VAT 

Czy wnioskodawca może odliczyć od kosztów inwestycji podatek od towarów i usług 

(VAT)? 

o Tak     

o Nie   

 

Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku): 

( wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez wnioskodawcę na każdej 

stronie za zgodność z oryginałem) 

o dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na realizację inwestycji 

będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, 

o zgoda właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji będącej 

przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, 

o fotografia kotłów przeznaczonych do trwałej likwidacji, 

o kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku podatkowym, w którym wnioskodawca 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie  

- dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez 

względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących 

działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa; 

o informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. 

2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących 

działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób 

finansowania; 

o informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 

czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810 ) – 

dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub 

w sektorze rybołówstwa 

 

 

…………………………      …..……………………... 

     Data           podpis Wnioskodawcy 

 

 

 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,  

05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,  

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- adres e-mail:  rodo@nadarzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,              

a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- usunięcia, 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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