Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2019
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Pruszcz Gdański, ………………..………………

( data)

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu kontaktowego
PESEL

Wnoszę o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

(rodzaj inwestycji z charakterystyką)

Lokalizacja inwestycji:
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:
Nr geodezyjny działki:

Tytuł prawny do nieruchomości:

(własność, współwłasność, inny tytuł władania)

Planowany termin realizacji zadania:

Obręb geodezyjny:

Zestawienie wydatków planowanych na realizację inwestycji z podaniem całkowitego kosztu
kwalifikowanego zadania: (kwota brutto zakupu i montażu: urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków,

pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pieca gazowego lub koszty brutto zadania
polegającego na wymianie pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest)

Oświadczam, że:
1. Nie ubiegam/ubiegam* się o dofinansowanie inwestycji z innych źródeł;
2. Budynek/lokal nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
3. Jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja;
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych we wniosku przez Urząd Gminy
Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański w celu realizacji zadania objętego
wnioskiem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Zostałem/łam poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
5. Zapoznałem/łam się z Zasadami udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonymi w
uchwale nr II/16/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018r.);
6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański kontroli w budynku/ lokalu
mieszkalnym* przed i w trakcie 5 lat po wykonaniu inwestycji;
7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
8. Dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;

...........................................................
(Czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2) W przypadku współwłasności zgoda wszystkich współwłaścicieli,
3) Odpowiednio dokumentację fotograficzną kotłowni i pieca węglowego lub dachu z pokryciem zawierającym azbest;
4) W przypadku demontażu i utylizacji azbestu: „ocenę stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz
„informację o wyrobach zawierających azbest",
5) .......................................................................................

*niewłaściwe skreślić

