
     …………………………………………… 

           miejscowość, data 

 

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……….., zamieszkały/a  

imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………….………………….….……………..……..…..,  

adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
nr telefonu, adres e-mail 

oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..,  
adres lokalu 

 
oraz deklaruję chęć przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który przewiduje 
dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zapoznałem/am się z dokumentami określającymi zasady 
programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Burmistrza Niemodlina danych osobowych zawartych                   

w niniejszej deklaracji, do celów związanych z przygotowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie 

w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wyrażenie zgody jest zgodne z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: 

RODO). Zapoznałem/am  się i przyjąłem/ęłam do wiadomości  informację od Administratora Danych 

Osobowych określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.  

 

  

 

 

…..………...……………….…………………… 

               data i czytelny podpis  

 

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Programie.   

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  z 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 (dalej: RODO), informuję, że:  

Administrator danych:  
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Niemodlina z siedzibą                                      
w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin. 

Przedstawiciel administratora danych: 
Nie dotyczy. 

Inspektor ochrony danych:   
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@niemodlin.pl. 
Adres: Urząd Miejski w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, wyłącznie w celu realizacji Programu będącego podstawą ubiegania się o dotację na 
realizację zadań objętych niniejszą deklaracją. 

Odbiorcy danych:  
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

Okres przechowywania danych osobowych:  
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia deklaracji. 

Prawo dostępu do danych osobowych:   
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 
RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do przygotowania dokumentacji                        
i wniosku o dofinasowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, którego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.  

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  
Nie dotyczy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Nie dotyczy. 
 

Więcej informacji: 
http://bip.niemodlin.pl/4019/2085/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-
miejskim-w-niemodlinie.html  

 

 

…..………...……………….…………………… 

               data i czytelny podpis  



 

Dane dotyczące lokalu mieszkalnego, którego dotyczy deklaracja  

rodzaj budynku 
Ilość lokali mieszkalnych                  

w całym budynku 
Adres budynku oraz numer księgi wieczystej 

 

 

 
 
 
 

powierzchnia 
całkowita [m2] 

powierzchnia ogrzewana [m2] 
 

Czy istnieje możliwość 
podłączenia do sieci 

gazowej 
Poziom dofinansowania 

   
 TAK 

 
 NIE 

 poziom podstawowy (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł) 

 poziom podwyższony (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty: 1 673 zł- w gospodarstwie wieloosobowym; 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym ) 

 poziom najwyższy (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty: 900 zł- w gospodarstwie wieloosobowym; 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 
posiada prawo do otrzymywania zasiłku starego, okresowego, rodzinnego potwierdzone w zaświadczeniu 
wydanym na wniosek beneficjenta końcowego przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta.)  

Aktualne źródła 
ogrzewania planowane do 

likwidacji: 

kocioł c.o. ogrzewanie miejscowe 

  zasypowy 
(węgiel/drewno) 

 
Klasa kotła ………….. 

  automatyczny 
(ekogroszek/pellety) 

 
Klasa kotła ………….. 

  gazowy   olejowy   piece kaflowe  ___ szt. 
  trzon kuchenny  ___ szt. 
  kominek  ____ szt. 
 ogrzewanie elektryczne  

Czy w lokalu przewiduje się wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej ? 
Czy inwestycja przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej? 

 TAK 
 NIE 

W jakim zakresie: ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 TAK 
 NIE 

W jakim zakresie: 

 modernizacja instalacji wewnętrznej c.o ub c.w.u 
 wymiana źródła ciepła 
 wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła  
 budowa wewnętrznej instalacji gazowej  

 

Rodzaj nowego źródła ciepła:  
Planowana moc nowego urządzenia 
grzewczego 

Planowany rok  
wymiany 

Data i podpis osoby składającej deklarację  

 pompa ciepła powietrze/ woda 
 pompa ciepła typu powietrze/powietrze 
 kocioł gazowy kondensacyjny  
 kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 
 ogrzewanie elektryczne 
 podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu 

programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku)  
 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  

 
_______ kW 

 
 2022 

 
 2023 

 
 2024 

 
 

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


