
   Urząd Miasta Torunia 

Nr wniosku………………………

ul. Wały Gen. Sikorskiego 12  informacja: 
87 -100 Toruń  tel. 56 611 86 35, 56 611 87 82

                                                 e-mail: wsie@um.torun.pl

….…………………………………..   Toruń, dnia………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy

…….……………………………..…
dane adresowe

……….………………………….…
telefon

……….………………………….…
adres inwestycji

WNIOSEK 
o dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń

na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł
tzw. niskiej emisji na terenie Torunia.

……………………………
        Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:

1. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego (w przypadku ogrzewania
elektrycznego).

2. Warunki  przyłączenia  urządzeń  i  instalacji  gazowych  z  Zakładu  Gazowniczego  (w  przypadku
ogrzewania gazowego).

3. Warunki dostarczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku ogrzewania z m.s.c.).
4. Zgoda  właściciela  lokalu  na  zmianę  ogrzewania,  w  tym  na  trwałą  likwidację  ogrzewania

węglowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest najemca lokalu).

Treść Uchwały nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie
Gminy Miasta Toruń dostępna jest na stronie internetowej www.um.torun.pl 

Uwaga: wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji
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I. DANE  WNIOSKODAWCY 

A. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu/adres zameldowania:

PESEL: NIP (dot. firm)

E-mail: Fax

Dokument tożsamości ( seria, numer)…………………………………………………………………………….

wydany przez: ………………………………………………………………………………………………………

W związku, że nie posiadam konta bankowego środki odbiorę osobiście w kasie UMT:

                              TAK                           NIE

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego wnioskodawcy, na który przekazane zostaną środki dotacji:

B. Adres lokalu (budynku), w którym prowadzona będzie inwestycja:

ulica: nr:

lokal nr:

Właściciel/współwłaściciele budynku (lokalu) imię nazwisko/firma
1.
2.
3.

Oświadczenie  Wnioskodawcy  dot.  tytułu  prawnego  do  budynku/lokalu,  w  którym  będzie  prowadzona
inwestycja:

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

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

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

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

                                                                                                                    podpis (imię i nazwisko)

w przypadku gdy jest kilku współwłaścicieli, należy ich wymienić i załączyć ich pisemną zgodę na przeprowadzenie zmiany
systemu ogrzewania w lokalu i na wystąpienie o dofinansowanie ze środków budżetu GMT. 

 C.      Dane osób wskazanych do kontaktowania się w sprawach wniosku*:
Imię: Nazwisko:

adres: e-mail:

telefon: fax:

*nie wypełniać w przypadku gdy dane zawarte w pkt. A są tożsame
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM

Planowany termin realizacji (zakończenia) inwestycji

Planowany czynnik grzewczy po modernizacji (gaz, 
olej, energia elektryczna ….. inne)

Istniejący rodzaj ogrzewania lokalu (budynku) w tym 
ilość pieców/ kotłów węglowych

Powierzchnia lokalu (budynku) w m2

Czy działka (nieruchomość) jest uzbrojona 
w  miejską sieć ciepłowniczą
Opis planowanej inwestycji (np. demontaż pieców 
węglowych, instalacja pieca o mocy…kW, instalacja 
sieci wewnętrznej-ilość grzejników, wkład kominowy)

III. KOSZT PLANOWANEJ INWESTYCJI – kwalifikowany*

Planowany koszt całkowity inwestycji związany ze 
zmianą ogrzewania (robocizna i zakup materiałów) (zł)

Wysokość środków finansowych z innych źródeł
(kredyt, dotacja …..)

(zł)

*koszty kwalifikowane zgodnie z § 8 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 
lutego 2018 r.

IV. EFEKT EKOLOGICZNY  PLANOWANEJ INWESTYCJI

Miara efektu Jednostka Wielkość

Ilość dotychczas spalanego węgla w ciągu roku tona

Oświadczam,  że  zawarte  we  wniosku  dane  są  prawdziwe  oraz  wyrażam  zgodę  na  ich
przetwarzanie,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za
poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1950 z późn. zm.)
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…………………………………
        Data i czytelny podpis

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1−2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO − informujemy,  że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku
jest Urząd Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się mailowo  iod@um.torun.pl. Kontakt możliwy jest również
pod adresem: Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

Dane osobowe będą przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia)
w  celu  zawarcia  umowy  dotacji  celowej  udzielanej  na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta
Torunia  Nr  814/18  z  dnia  22  lutego 2018 w sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji
celowych  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  służących  ochronie  powietrza,
realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz.  Woj.  Kujawsko – Pomorskiego  
z 2018 r., poz.1016).

Dane  osobowe  będą  przekazywane  i  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  i  organom
uprawnionym  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  nie  będą
przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

Osobie,  której  dane  osobowe  dotyczą  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych,
sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. 

Podanie  danych osobowych jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do rozpatrzenia  wniosku.
Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

Za niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………
      Data i czytelny podpis
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