
 

Uwaga! 
✓ Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł 

ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

✓ Ostateczny termin złożenia deklaracji: 15 września 2022 r. Deklaracje złożone po tym 
terminie nie będą uwzględnione. 

✓ Niniejszy dokument jest jedynie zgłoszeniem chęci przystąpienia do programu „Ciepłe 
Mieszkanie”. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie wniosku na właściwym 
formularzu. Uzyskanie dotacji nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Trzcianka środków 
finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. 

Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu  

„Ciepłe Mieszkanie” 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………………

adres nieruchomości, której będzie dotyczył wniosek o udzielenie dotacji 

 

Jestem zainteresowana/y: 

 wyłącznie wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym, 

 wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym oraz 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni 

nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego). 

 

Proszę wskazać właściwą grupę dochodową: 

 mój dochód nie przekracza kwoty 120 000 zł rocznie, ale przekracza wartość 1 673 zł 

(w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 342 zł (w gospodarstwie jednoosobowym) na 

jednego członka mojego gospodarstwa domowego miesięcznie, 

 mój dochód jest mniejszy niż 1 673 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 342 zł 

(w gospodarstwie jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa domowego 

miesięcznie, ale jest większy niż 900 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1 260 zł 

(w gospodarstwie jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa domowego 

miesięcznie, 

 mój dochód jest mniejszy niż 900 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1 260 zł 

(w gospodarstwie jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa domowego 

miesięcznie. 

 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego 

prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

Oświadczam, że budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się mój lokal 

mieszkalny nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej oraz że nie istnieją techniczne 

i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci 

ciepłowniczej.  

 

…………………………………………………….. 

data i podpis 



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

informujemy, że: 

1.      Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-

980 Trzcianka, tel. 67 352 73 62. Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych kontakt: iod@drmendyk.pl 

2.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych tj.  art. 

6 ust 1 lit. c) RODO w związku z art. 61 ust 1a KPA. 

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie zgodnym z JRWA . 

4.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane innym podmiotom. Zostaną 

przekazane do urzędu właściwego stosownie do przepisów KPA. 

5.      Przysługuje Panu/ Pani  prawo: 

a.       dostępu do danych osobowych, 

b.      poprawiania danych osobowych, 

c.       do ograniczenia przetwarzania, 

d.      prawo do sprzeciwu. 

1. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-091 Warszawa. 

2. Państwa dane nie będą, nie będą również przez Urząd profilowane ani automatycznie 

przetwarzane. 

3. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

mailto:iod@drmendyk.pl

