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DANE WNIOSKODAWCY

Sunday Polska sp. z o.o.
; >'ul. Konstruktorska 13 

02-673 Warszawa

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK SEKRETARIAT
WNIOSEK CZ 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZN
| Spr.....................zał...............-....

W związku z ogólnopolskim badaniem dotyczącym dotacji na'fotdWÓlfaiKę*l pompy ciepła realizowanyc 
samorządy, zwracamy się!z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dr 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w zakresie uruchc 
planowanych do uruchominienia dotacji na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego.
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SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:
S-.'
Uprzejmie prosimy, by informacja o którą wnioskujemy, udzielona została za pośrednictwem wygodneg 

’ 'zamieszczonego na stronie internetowej. Poniżej znajduje się link z dedykowanym dla Państwa forniular em 
c “ http://programygminne-sundavpolska.pl/7idkods8u3d3i
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Prosimy o odpowidzi na następujące pytania:
l;Czy aktualnie w gminie jLst realizowany projekt polegający na udzielaniu dotacja do fotowoltai.ki

2. Jeśli tak to jaki jest łączpy budżet dotacji w gminie na zakup instalacji fotowoltaicznych;
3. Jaką kwotę maksymalnie może uzyskać beneficjent na jedną instalację;
.4. Jaki przewidziany jest Ą dofinansowania kosztów kwalifikowanych na instalację;

j mocy dotowanej instalacji;
;6. Czy planuje się w gminie uruchomienie projektu polegającego na udzielaniu dofinansowań do fotowr 
\ w 2022/2023 r. Jeśli tak to w którym kwartale;
'7. Czy planuje się w gminie uruchomienie przetargów.na wyposażenie fotowoltaikę budynków będącyc
5 zarządzie gminy w 2022/2023 r. Jeśli tak to w którym kwartale;
.8. Czy aktualnie w gminie

Jeśli tak to jaki jest łącz ny budżet dotacji w gminie na wymianę pompy ciepła;
10. JakąJcwotę maksyma
11. -Jaki przewidziany jest
12;'Czy są limity minimalnej i maksymalnej mocy dotowanej powietrznej pompy ciepła;
13.-Czy planuje się w gm nie uruchomienie projektu polegającego na udzielaniu dofinansowań do pom ■

ę/L4.:ęzy planuje się w gm
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a jaw przewiaziany jest aonnansowaniE
j. 5.,Czy są limity minimalnej i maksymalnej
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jest realizowany projekt polegający na udzielaniu dotacji do powietrznej porr

nie może uzyskać beneficjent na jedną pompą;
% dofinansowania kosztów kwalifikowanych na pompę ciepła;
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ciepła

. ‘W 2022/2023 r. Jeśli tak to w którym kwartale;
„L, r; .. D. .ii nie uruchomienie przetargów na wyposażenie w pompę ciepła budynków bę< a 
zarządzie gminy w 2022/2023 r. Jeśli tak to w którym kwartale; I?
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•i H-Po wprowadzeniu danych prosimy o kliknięcie przycisku na dole strony potwierdzające zakończenie u 
f wniosku.

‘W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres
P biuro@programygminr

FORMA PRZEKAZAŃ A INFORMACJI:
13 formularz w internecie, adres strony: http:/Zprogfamvgmlnne-5undaynolska,nlZ?idkod=8_u3d3_
■. j -U i ’> • I

^Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie związanym z realizacją mojego wniosku o dost 
^publicznej zgodnie z Rozporz; dzenlem Parlamentu Europejskiego I Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochr 
^ fizycznych w związku z przetu tarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyleni. 
g95/46/WE (RODO).

e-sundaypolska.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 691340533

I Warszawa, 02.02.2022

Miejscowość, data
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