
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom 
fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto 
Krosno na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na 
wymianie źródeł ciepła na terenie Miasta Krosna. 

 
Nr referencyjny:……………………. Krosno, dnia…….……………. 

 
WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie wymiany źródła 

ciepła na terenie Miasta Krosna 

 
1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:  

Imię i Nazwisko:  

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

PESEL:…………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

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

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

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy) 

Telefon kontaktowy: …………………………………….………………………………......................... 

Numer konta bankowego: ……………………………………………………………………………….. 

2. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta wnioskiem 

o dofinansowanie:  

Adres nieruchomości: 

ul…………………………………………..., nr budynku……………, miejscowość ………………....... 

Nr ewidencyjny działki gruntu, na której posadowiony jest budynek, którego dotyczy wniosek: 

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

Tytuł prawny do budynku, którego dotyczy wniosek: (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe 

albo stosunek zobowiązaniowy): …………………….…………………………………………………. 

3. Dane o posiadanym źródle ciepła: 

rodzaj: ………………………………………………………….....……………………………............... 

stosowane paliwo……………………………………………........……………………….……............... 

(np. kocioł węglowy) 

wiek kotła ………………………………………………………………………………….................. 

4. Rodzaj nowego źródła ciepła: □ kocioł na gaz  

5. Przewidywany koszt nowego źródła ciepła: 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i w celu rozpatrzenia 

wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na 

dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania. 
Oświadczam, że budynek, którego dotyczy wniosek, nie jest wykorzystywany w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych 

z budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr ............................ Rady Miasta Krosna z dnia ...................... 

 

 

………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy 



Wykaz niezbędnych załączników:  
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,  
2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa,  
3) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe wraz 

z elementami identyfikującymi (np. tabliczka znamionowa)  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW URZĘDZIE MIASTA KROSNA 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach 

z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 28a, 

38-400 Krosno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby 

administratora : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a; e-mail; um@um.krosno.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym realizacji Pana/Pani praw przez 

Administratora, można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby administratora : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a; e-mailem iod@um.krosno.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody, w zakresie i w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Miasto Krosno na dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: Organy kontrolne uprawnione do kontroli dotacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora, w 

formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt Jednostki. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, na podstawie art. 16 RODO; 

c. prawo do usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO chyba, że 

dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej 

przez Administratora, do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, 

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 

decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego 

profili. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
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