
Załącznik 2 
 

……………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
adres zamieszkania 

……………………………………………………….. 
PESEL 

 
 
 
 

Pełnomocnictwo 
 
 

Udzielam Pani/Panu ……………………………………………………………….. (stopień pokrewieństwa: 
……………………………….)  
posiadającej/posiadającemu numer PESEL: …………………………………………………….. 
zamieszkałej/zamieszkałemu: ……………………………………………………………………………………………..... 
pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do: 
1. Wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu 

ochrony środowiska obejmującej wymianę źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 
sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w nieruchomości położonej 
przy…………………………………………………………………………………………………………………………. 

której jestem: 

właścicielem 

współwłaścicielem 

najemcą 

2. Podpisania umowy w tym zakresie, 

3. Rozliczenia otrzymanej dotacji. 

 

 

………………..………………………………………… 
(czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł 
Pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli 

pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
 
 
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie 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) 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) 
 



Załącznik 2 
 

1. administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w 
Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 

2. z Inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pod adresem: 
iod@um.trzebnica.pl, 

3. dane będą przetwarzane w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na zadania służące ochronie 
powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności 
energetycznej oraz kryterium ekologicznego, 

4. przetwarzanie danych jest niezbędne do podpisania i wykonania umowy, o zawarcie której wystąpiłeś 
wnioskując o dotację, 

5. dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa, 
6. dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, 
7. ma Pan/Pani prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8. niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, 
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


