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Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

WNIOSEK o udzielenie dotacji 
do modernizacji systemu ogrzewania/ 

montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii*

Zwracam  się  z  prośbą  o  udzielenie  dotacji  do  modernizacji   systemu  ogrzewania/  montażu
instalacji  wykorzystującej  odnawialne  źródło  energii*  w  budynku  mieszkalnym/mieszkaniu*
położonym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. .......................................................................................
1)** Modernizacja  polegała  na  likwidacji  niskosprawnego kotła  węglowego/pieca  węglowego*
(sprawność niższa aniżeli wymagana zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) i zainstalowaniu w dniu
…...................................................... ekologicznego źródła ciepła typu ..............................................
...............................................................................................................................................................
2)** Wykonane prace polegały na montażu .........................................................................................
...............................................................................................................................................................
w dniu …................................................... .

1. Oświadczam, że zapoznałem/am* się i akceptuję „Regulamin udzielania dotacji do modernizacji
systemów ogrzewania i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii”.
2. Oświadczam, iż nie posiadam zobowiązań finansowych wobec miasta Wodzisław Śląski.
3. Oświadczam, iż w budynku jest/ nie jest* prowadzona działalność gospodarcza.
4.**** Oświadczam, iż powierzchnia całkowita budynku wynosi …................... m2, powierzchnia
całkowita przeznaczona na prowadzenie działalności wynosi........................ m2.

Poprzez złożenie wniosku o udzielenie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania/montażu insta-
lacji wykorzystującej odnawialne źródło energii wnioskodawca  wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb celu w jakim składa się wniosek.

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) informuję, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego z siedzibą
w: 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski oraz Urząd
Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wodzislaw-slaski.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy dotacji – na podstawie art. 6 ust.1

mailto:iod@wodzislaw-slaski.pl


lit.a) ww. Rozporządzenia,

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji umowy dotacji
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane
mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.

5)  Posiadasz  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  cofnięcia  zgody,  prawo  do
przenoszenia danych.

6)  Masz  prawo  wniesienia  skargi  do  Organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

.................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy-Inwestora)

5.*** Jako właściciel budynku/ mieszkania* oświadczam, iż modernizacja systemu ogrzewania/ montaż 
instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii nastąpiła za moją zgodą.

….........................….................................................
(podpis właściciela)                       

Do wniosku załączam, zgodnie z wymogami regulaminu następujące dokumenty:
-......................................................................................................
-......................................................................................................
-......................................................................................................
-......................................................................................................
-......................................................................................................
-......................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić
** Należy wypełnić właściwe
*** Należy wypełnić, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości
**** Należy wypełnić, gdy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza


