
Mosina, dnia ………………………… 
 

 

           Burmistrz Gminy Mosina 

           Pl. 20 Października 1 

           62-050 Mosina 

 

 
Wniosek  

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina 

na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 

 

Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji: 

  związanej ze zmianą źródła ciepła do celów c.o.; 

  związanej z montażem kolektorów słonecznych dla celów podgrzewania cwu;  

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

osoba fizyczna*   przedsiębiorca *  rolnik * 

 

1) Nazwisko, imię / Pełna nazwa …………………………………………………………….. 

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

2) PESEL lub NIP…………..……………………………………………………………….…  

3) Telefon/mail/ *………………………………………………….………...…………….…… 

4) Adres zamieszkania / adres siedziby: 

Miejscowość  ……………………….…. Kod pocztowy ..……….……………..………. 

Ulica …………………………………………… Nr domu/Nr lokalu ……...….….……… 

5) Adres do korespondencji – jeżeli inny niż w ppkt 4: 

Miejscowość  ……………………….….. Kod pocztowy …….….……….……..………. 

Ulica ……………………………………………. Nr domu/Nr lokalu ……...….….……… 

2. Lokalizacja inwestycji: 

Nr ewidencyjny działki …………….…… Nazwa obrębu ewidencyjnego.………………………….. 

3. Numer księgi wieczystej nieruchomości: ……………………………………………………… 

4. Tytuł prawny do nieruchomości: 

  właściciel           współwłaściciel         najemca 

5. Charakterystyka inwestycji: 

1) Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła: 

 kocioł gazowy,  kocioł elektryczny,  pompa ciepła,  kocioł na paliwo stałe. 

2) Planowana wysokość kosztów realizacji inwestycji: ……..…………………………….…… zł 



3) Moc planowanego do zainstalowania źródła ciepła .…..……………… kW 

4) Czy planuje się montaż w systemie grzewczym kolektorów słonecznych dla celu podgrzewania 

ciepłej wody użytkowej:     tak,   nie. 

Planowana wysokość kosztów realizacji zadania związanego z zakupem kolektorów słonecznych 

(jeśli dotyczy) .………………….………………..……… zł  

Moc użyteczna (sprawność) planowanych do zainstalowania kolektorów słonecznych (jeśli 

dotyczy) .…..………………………………………………………………………………… 

6. Planowany termin zakończenia prac (dzień – miesiąc- rok): …… - ……. - ……………. 

7. Kwotę przyznanej dotacji proszę wypłacić na wskazany poniżej numer konta bankowego*: 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie 

 

Administrator danych osobowych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.  

Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie: Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina  

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /km1dkc653m/SkrytkaESP  

c) telefonicznie: +48 618-109-500  

 

Inspektor ochrony danych.  

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@mosina.pl  

 

Cele i podstawy przetwarzania.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z udzieloną zgodą w zakresie telefonu kontaktowego, art. 6 ust. 1 lit. b w celu 

realizacji niniejszej umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (dotyczy uchwały nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) w zakresie pozostałych 

danych jak również w celu dokonania analizy złożonego wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy  

o dofinansowanie.  

 

Odbiorcy danych osobowych.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi 

Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.  

 

Okres przechowywania danych. 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku/umowy, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów wynikających  

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą.  

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

 

Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji 

umowy o dofinansowanie. 

 

 

 

 

mailto:iod@mosina.pl


 

 

 

Załączniki – należy zaznaczyć właściwe: 

 
 Zgodę właściciela lokalu/budynku na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 

najemca lokalu/budynku. 

 W przypadku gdy planuje się montaż kotła na paliwo stałe: certyfikat lub inny dokument dla kotła wydany przez jednostkę 

posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji (5 klasa i Ekoprojekt); 

 W przypadku gdy planuje się montaż kotła gazowego: kopię warunków technicznych dla przyłącza gazowego od operatora 

sieci gazowej, 

 Kopię ostatecznego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wydanego przez 

właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, o ile jest wymagane przepisami odrębnymi; 

 Oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot 

podatku VAT; 

 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis albo pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć również dokumenty i informacje, których zakres określony został 

w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 708) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 i z 

2014 r. poz. 1543) lub w rozporządzeniu 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. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

 Zdjęcia urządzenia/urządzeń przeznaczonych do likwidacji (zdjęcie w pomieszczeniu, zdjęcie tabliczki znamionowej, o ile 

jest) 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr XXX/239/20  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 lipca 2020 r.  

(Dz. Urz. Woj. Wielk., poz. 5879 z późn. zm.). 

2. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

 

 

 

……………………..…………………………… 
data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) dane niewymagane, wypełnienie dobrowolne  

 


