
                                                                                                                         Załącznik Nr 1 
                                                                                                                         do regulaminu 

 
 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Siedliszcze w zakresie 
dofinansowania kosztów montażu instalacji OZE do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej w budynkach mieszkalnych 
 
 
 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...……………….…… 

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….……………..….….………… 

3. Telefon: …………………………………………………………………………………………….…………….……… 

4. Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………………….……………... 

5. Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………….……..…... 

II. Informacje o przedsięwzięciu 

1. Rodzaj instalacji: instalacje solarne, zestaw fotowoltaiczny, pompa ciepła * 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

a) Adres: ………………………….…………………………………………………………………….……….....…… 

b) Numer działki: ……………………………………………………………………….………………………..….. 

c) Działka stanowi moją: własność, współwłasność *.  

3. Szacowana wysokość kosztów kwalifikowalnych: ………………….…….………...…. zł brutto. 

4. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia: ………………………………………………………. 
 

* Niepotrzebne skreślić. 
 
 
 



III. Działalność gospodarcza 

1. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza: TAK, NIE * 
(w przypadku prowadzenia w budynku działalności gospodarczej proszę o podanie 
dodatkowych danych): 

a) całkowita powierzchnia budynku ................................ m2, 

b) powierzchnia budynku przeznaczona pod działalność gospodarczą ……………… m2. 
 

 

 
 
Oświadczam, że: 
1) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na 

dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących OZE; 
2) Nie posiadam zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych 

należnościach wobec Gminy Siedliszcze; 
3) Zapoznałem/am się z regulaminem udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Siedliszcze w zakresie dofinansowania kosztów montażu instalacji OZE do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej wody w budynkach mieszkalnych; 
 
 
 
 
 
 

.……………………………………………………… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki do wniosku: 
Zgoda właściciela /współwłaścicieli/ nieruchomości, uchwała wspólnoty mieszkaniowej na     
realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji. 

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
* Niepotrzebne skreślić 



 

 
 

Klauzula informacyjna 

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) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 
Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: gmina@siedliszcze.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mailowym: 
iod@zeto.lublin.pl. 

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Siedliszcze na dofinansowanie kosztów montażu instalacji OZE do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska oraz uchwałą XXXI/268/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 26 kwietnia 2022 
r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów montażu instalacji OZE do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Siedliszcze; 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy; 

5. Dane będą udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 
RODO. 

9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym  
i warunkiem zawarcia umowy i ich niepodanie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia i brakiem możliwości zawarcia umowy. 

https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-5-zasady-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych

