
 

  ……………………………………………. 
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”, mającego na 

celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z dokumentami określającymi zasady programu 

priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę 

Komprachcice danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, do celów ww. projektu. 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 do Deklaracji) odnośnie 

przetwarzania moich danych osobowych pozyskanych w deklaracji. 

 

 

 

  …………………………………………… 
data i czytelny podpis 

 

 

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Programie. 

  



Załącznik nr 1 

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 Wójt Gminy Komprachcice z siedzibą w Komprachcicach  

ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice. 

Przedstawiciel administratora danych: 

Nie dotyczy. 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Maria Grot – Sekretarz Gminy 

Adres: 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, sekretarz@komprachcice.pl 

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. 



DANE DOTYCZĄCE LOKALU 

RODZAJ 
BUDYNKU 

ROK 
BUDOWY 

ILOŚĆ LOKALI 
MIESZKALNYCH 

W BUDYNKU 
ADRES LOKALU: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR BUDYNKU, NR LOKALU 

NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

     
POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA 
LOKALU [m2] 

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

GAZOWEJ 
POZIOM DOFINANSOWANIA 

 
□ TAK 
□ NIE 

□ POZIOM PODSTAWOWY (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której dochód roczny nie przekroczy kwoty 120 000 zł); 

□ POZIOM PODWYŻSZONY (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym); 

□ POZIOM NAJWYŻSZY (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym). 

WSZYSTKIE 
AKTUALNE 

ŹRÓDŁA 
OGRZEWANIA 

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. 
□ koza _____ szt. 

□ ogrzewanie 

elektryczne 

CZY W LOKALU PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ 
I/LUB DRZWIOWEJ? 

CZY INWESTYCJA PRZEWIDUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ? 

□ TAK (jeśli tak, zaznacz planowany zakres) 

□ NIE 

Planowany zakres: 

□ stolarka okienna ______ m2 

□ stolarka drzwiowa ______ m2 

□ TAK (jeśli tak, zaznacz planowany zakres) 
□ NIE 

Planowany zakres: 

□ modernizacja instalacji co lub cwu; 
□ wymiana źródła ciepła; 
□ wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; 
□ budowa wewnętrznej instalacji gazu 

RODZAJ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA INNE PLANOWANE MODERNIZACJE 
PLANOWANY ROK 

WYMIANY 
DATA I PODPIS 

DEKLARUJĄCEGO 

□ 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 budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się 
w budynku). 

□ instalacja centralnego ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej wody użytkowej; 

□ wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła. 

□ 2022 

□ 2023 

□ 2024 

 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
data i podpis 

 


