
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/212/2020 

Rady Miasta Biłgoraja  

z dnia 16 września 2020 r. 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj na dofinansowanie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego służącego ochronie powietrza 

1. Dane wnioskodawcy: 

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

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

Nr PESEL: ............................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail: 

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

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

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

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

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

3. Adres do korespondencji z wnioskodawcą (należy wypełnić w sytuacji, gdy jest inny niż adres 

zamieszkania): 

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

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

4. Adres położenia budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie: 

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

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

5. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dotację 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego: 

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

Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 

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

6. Tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie (zaznaczyć 

właściwe): 

□  własność    □  współwłasność  □  użytkowanie wieczyste 

inny tytuł (podać jaki): …………………………………………………………………………………… 

 

7. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

7.1.Lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego:  

- miejscowość: Biłgoraj,  



- ulica:………………………………………………… 

- nr domu / nr lokalu………………………………….. 

7.2.Rodzaj istniejącego źródła ogrzewania: 

- rodzaj spalanego paliwa stałego: ………………...............................................................…………….... 

- rok produkcji dotychczasowego źródła ogrzewania:………………………………………………........... 

- moc i typ kotła:…………………………………………………………………..................................... 

7.3.Rodzaj, charakterystyka i parametry nowego źródła ogrzewania, na które ma zostać 

udzielona dotacja: 

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

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

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

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

7.4.Ogrzewana powierzchnia domu lub lokalu mieszkalnego: …………………………..m2. 

8. Finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

8.1.Przewidywana całkowita wysokość kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto: 

………………………… zł, w tym: 

8.2.Wnioskowana kwota dotacji:……………………….. zł, 

8.3.Wysokość dofinansowania z innych źródeł:…………………………zł, 

8.4.Środki własne wnioskodawcy:……………………………………… zł. 

9. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

 

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

 

Data zakończenia: …………………………………… 

 

 

 

Biłgoraj, dnia……………………………..                                    …………..……………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Miasto Biłgoraj, z siedzibą Plac Wolności 16,  

23-400 Biłgoraj. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: 

1) poprzez adres e-mai: iod@bilgoraj.pl , 

2) telefonicznie pod nr. tel. 84 686 96 99, 

3) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane na potrzeby realizacji programu dofinansowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych służących ochronie powietrza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODOi)   w celu zawarcia umowy 

o dofinansowanie i realizacji czynności z niej wynikających. 

4. W związku z przetwarzaniem danych, w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania ich przydatności w związku z realizowanym programem, 

a następnie zgodnie z właściwymi dla gmin przepisami archiwizacyjnymi. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, wnioskodawcy przysługują następujące prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych:  

1) prawo dostępu do treści danych, 

2) prawo do sprostowania danych, 

3) prawo do usunięcia danych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Wnioskodawcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 

o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza. W przypadku nie podania danych 

osobowych, niemożliwa będzie realizacja ww. celów Administratora. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Oświadczenie 

1. Znana jest mi treść uchwały Rady Miasta Biłgoraja Nr XXII/212/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycji służących 

ochronie powietrza. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy 

Miasto Biłgoraj, o tym fakcie niezwłocznie poinformuję Burmistrza Miasta Biłgoraja. 

 

Biłgoraj, dnia ………………………………….   ..……………………….......................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

i) Rozporządzenie 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). 

                                                           

mailto:iod@bilgoraj.pl

