
…………………………………….    …………………dnia……….…… 
   Imię i Nazwisko lub nazwa Inwestora  

 

……………………………….…… 
     adres Inwestora 

 

…………………………………… 
    dane do kontaktu 

             (nr  telefonu lub e-mail) 

Wójt Gminy Goleszów 

ul. 1 Maja 5 

          43-440 Goleszów 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła 
 

Na podstawie §3 ust. 2 uchwały nr 0007.3.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 967) składam wniosek 

o udzielenie dotacji. 

 

1. Adres budynku mieszkalnego, w którym planuje się inwestycję, tj. wymianę źródła ciepła 

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

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

 

2. Opis starego źródła ciepła 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Opis planowanej inwestycji, tj. wymiany źródła ciepła 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Przewidywany termin realizacji inwestycji  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Przewidywany koszt inwestycji…………………………………………………………… 

 

6. Wnioskowana kwota dotacji………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

         …………………………… 

         Podpis Inwestora 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o prawie dysponowania budynkiem mieszkalnym;  

2. Upoważnienie osób do reprezentowania Inwestora, jeżeli Inwestora jest wspólnota mieszkaniowa. 

 



 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(RODO)  Wójt Gminy Goleszów przekazuje poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: 43-

440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, e-mail: urzad@goleszow.pl, tel. 334790510 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, e-mail: 

iod@goleszow.pl, tel. 334790510 

3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, a następnie w celach archiwalnych. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania, a 

następnie  przez okres wynikający  z przepisów archiwalnych. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych 

danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie 

mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. 

6. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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