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WNIOSEK O UDZIELENIE 

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Łodzi w roku 2017 na 

przedsięwzięcia służące ochronie powietrza obejmujące trwałą 

likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

podstawie Uchwały NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 24 maja 2017r. 

I. Rodzaj nieruchomości 

□ 1. Jednorodzinna □ 2. Wielorodzinna 

 □ 2. A. Komunalna □ 2. B. Prywatna 

II. Stan prawny (tytuł dysponowania nieruchomością) 

□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna □ Wspólnota mieszkaniowa □ Najem 

□ Przedsiębiorca ………………………………………….………………………………… 

V. Lokalizacja zadania  

 Adres nieruchomości Dzielnica………………………………….. Kod poczt.: _ _ - _ _ _ 

Łódź Ulica:…………………………………………….. Nr bud.:……… Nr lok.:………. 

VI. Charakterystyka zadania 

1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania 

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

□ ogrzewanie gazowe poprzez podłączenie do sieci gazowej 

□ ogrzewanie gazowe (indywidualne zbiornikowe) 

VII. Przyłącze sieci gazowej/cieplnej 

□ w nieruchomości □ w granicy działki □ brak przyłącza 

Powierzchnia budynku/lokalu ogrzewana 

.…..….…m² likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa stałe 

Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……….. szt. 

Liczba kotłowni na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……….. szt. 

Przeprowadzona termomodernizacja □ tak    □ nie 

VIII. Planowany termin realizacji zadania 

1. Data rozpoczęcia……….………………… 2. Data zakończenia………….……………… 



 

III. Dane wnioskodawcy 

1. Nazwisko, Imię / Nazwa:…………………………………………………………………… 

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

3. Adres korespondencyjny:…………….……………………………………………………… 

4. Telefon:…………..….………………… 5. e-mail:………………………………………… 

IV. Dane pełnomocnika 

1. Nazwisko, Imię / Nazwa:……………….…………………………………………………… 

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

3. Adres korespondencyjny:……………..……………………………………………...……… 

4. Telefon:………………………..………. 5. e-mail:………………………………………… 

          

Data: …………………………. Podpis: …………………………………. 

         
         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Prezydenta Miasta Łodzi, adres siedziby: Urząd Miasta Łodzi, ul. 

Piotrkowska 104, jako administratora danych, w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie 

dotacji oraz realizacji dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Łodzi w roku 2017 na 

przedsięwzięcia służące ochronie powietrza obejmujące trwałą likwidację systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na podstawie Uchwały NR L/1255/17 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. 

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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

data i podpis 

Uwagi: 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

ul. Piłsudskiego 100; tel.: 42 638 47 16  / 47 11 

2. Osoby którym wstępnie zostanie przyznana dotacja zostaną wezwane do uzupełnienia 

dokumentacji  

3. Informacje dotyczące udzielanych dotacji dostępne są na stronie internetowej: 

www.uml.lodz.pl w zakładce „informacje” 


