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1. Dane wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu           Janina Kowalska 

Adres zamieszkania / siedziby           ul. Szmaragdowa 2, 97-499 Kamyk 

PESEL (osoba fizyczna) X X X X X X X X X X X 

Telefon kontaktowy           900 899 888 

e-mail           janinak@wpp.pl 

REGON (wspólnota, os. prawna)          

NIP (wspólnota, os. prawna)           

2. Koszt całkowity, wnioskowana kwota dofinansowania, dane rachunku 

bankowego:  

Przewidywany całkowity koszt zadania (w zł)     1 500,00 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł)        900,00 zł 

Obliczona zgodnie z Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu 

sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia  na terenie Gminy Kleszczów  

 

Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy: 

 X X  X X X X  X X X X  X X X X  X X X X  X X X X  X X X X  

 

Imię i nazwisko / Nazwa właściciela rachunku:       Janina Kowalska 

3. Dane dotyczące lokalizacji nasadzeń na terenie Gminy Kleszczów: 

Lokalizacja terenu, na którym będą wykonane nasadzenia 

adres nieruchomości     Łękińsko, ul. Kaszmirowa 1, 97-410 Kleszczów 

numer działki     111/8 obręb    Łękińsko 

Ostateczny termin złożenia wniosku - 31 lipca bieżącego roku 

Znak sprawy: OŚG.3153.  

 

SADZONKI – WNIOSEK 

WZÓR WYPEŁNIENIA 
o udzielenie dofinansowania  

ze środków z budżetu Gminy Kleszczów 

zakupu sadzonek drzew i krzewów 

ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia  

na terenie Gminy Kleszczów 
 



Dokument zgodny z Zarządzeniem nr 120.5.2023 Wójta Gminy Kleszczów 

 

 

Oświadczenia: 

1) Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia  na 

terenie Gminy Kleszczów, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/133/2011 Rady Gminy 

Kleszczów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze 

środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 

z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. 

2) Oświadczam, iż w ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie 

wydatków tzn. refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków 

publicznych - wspólnotowych lub krajowych. 

3) Oświadczam, że jest to*: 
 

X pierwsza nieruchomość, 

 druga nieruchomość, 
 

na którą wnioskuję o dofinansowanie. 

 

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.  

Jestem świadomy, że złożenie we wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń 

skutkować może koniecznością zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości. 

 

09.01.2023r...XXXXXX….XXXXXXXXXXX 

data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) zakres rzeczowo – finansowy – załącznik nr 1 do wniosku, 

2) oświadczenie o dysponowanym tytule prawnym do nieruchomości położonej na terenie 

Gminy Kleszczów - załącznik nr 2 do wniosku, 

3) zgodę na udostępnienie danych dotyczących zaległości podatkowych - załącznik nr 3 

do wniosku – należy wydrukować jednostronnie, 

Dodatkowo: 

4) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości wymagana jest 

pisemna zgoda właściciela nieruchomości na realizację prac objętych wnioskiem (załącznik 

nr 4) bądź pełnomocnictwo (załącznik nr 5) udzielone przez właściciela nieruchomości. 

 

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 października bieżącego roku 

 

* właściwe zaznaczyć „X” 



 Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków 

 z budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 

  z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów 

Dokument zgodny z Zarządzeniem nr 120.5.2023 Wójta Gminy Kleszczów 

Imię i nazwisko: Janina Kowalska 
 

Zakres rzeczowo - finansowy 

Wnioskowanych roślin 
Zakupionych roślin  

(zgodnie z rachunkiem/fakturą)* 
Adnotacje 

kontrolującego 
Lp. 

Nazwa rośliny (dodatkowe informacje 

o roślinie wpływające na cenę np. wiek 

sadzonki, roślina szczepiona, formowana, 
uprawiana w pojemniku itp.) 

Wysokość 

[m] 

Ilość 

[szt.] 

Cena za 

1 szt. 

[zł] 

Łączny 

koszt 

[zł] 

Nazwa rośliny 
Ilość 

[szt.] 

Cena za 

1 szt. 

[zł] 

 Łączny 

koszt 

[zł] 

1 Żywotnik zachodni ‘Smaragd’ 1,5 20 50,00 1 000,00 
 

 

   

2 Hortensja bukietowa 0,8 10 30,00 300,00 
 

 

   

3 
Cyprysik tępołuskowy  
(roślina o powolnym wzroście, 7-letnia 

sadzonka) 
1,2 1 200,00 200,00 

 

 

   

4 
      

 

   

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 

 

          

10 
          

Łączna ilość sztuk: 31 Razem: 1 500,00 Łączna ilość sztuk:  Razem: 
  

W przypadku zakupu większej ilości gatunków roślin należy dołączyć do wniosku dodatkowe strony z wykazem roślin (zakresem rzeczowo-finansowym)  

* należy wypełnić przy składaniu sprawozdania (dotyczy tylko dotowanych roślin i ich ilości) 



Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie dofinansowania 

 ze środków z budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew 

 i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia 

 na terenie Gminy Kleszczów 
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x 

x 

  

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości  

 

Ja niżej podpisany/a 

Janina Kowalska 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

PESEL: XXXXXXXXXXX (osoby fizyczne) 

REGON:   NIP:  (wspólnota, os. prawna) 

zamieszkały/a ul. Szmaragdowa 2, 97-499 Kamyk 
 

 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny: 

X  własność / współwłasność 

 inne:  
  

 

 

  
 

do nieruchomości     Łękińsko, ul. Kaszmirowa 1, 97-410 Kleszczów 

 (adres) 

oznaczonej w ewidencji gruntów i  budynków jako: 

działka/i nr                       111/8 

w obrębie ewidencyjnym     Łękińsko 

 

Kamyk, 09.01.2023 r. 

  

XXXXXX XXXXXXXXXX 

(miejscowość, data)  (podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na otrzymanie 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów 

ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. 

 

 

  

(miejscowość, data)  (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć „X” 



Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie dofinansowania 

ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek 

drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do 

zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów 
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Kamyk, 09.01.2023 r. 
           Miejscowość i data 

        Janina Kowalska 
Imię i nazwisko 

       ul. Szmaragdowa 2  

        97 - 499 Kamyk 

                       Adres 

 

Urząd Gminy w Kleszczowie  

Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

 

  Proszę o udostępnienie moich danych dotyczących zaległości podatkowych „Komisji Oceny 

Wniosków ds. dofinansowania zakupu drzew i krzewów ozdobnych” na potrzeby uzyskania dotacji 

ze środków budżetu Gminy Kleszczów w sprawie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 

z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. 

 

 

XXXXXX….XXXXXXXXXXX 

podpis 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Kleszczów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, 

przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 

• przez email: kleszczow@kleszczow.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący 

sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. 

• Przez email: iod@kleszczow.pl 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

• zawrzeć umowę na udzielenie dotacji z środków budżetu Gminy Kleszczów na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 

z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów 

• wykonywać rozliczenia finansowe 

Podstawa prawna: 

• umowa, którą zawrzemy 

• art. 400a pkt 29 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 

• Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 października 2011 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem 

do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

który wynosi 5 lat. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. instytucje 

prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, sądy). 

Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie numeru telefonu będzie operator bramki sms, za pomocą której będziemy wysyłać do Ciebie 

powiadomienia dotyczące wniosku. 

W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej imię i nazwisko osoby, która otrzymała wsparcie 

oraz wysokość udzielonego wsparcia. 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 

c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

VIII. Konieczność podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. 

 


