
DEKLARACJA (WSTĘPNA) DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROGRAMIE
PN. „CIEPŁE MIESZKANIE”

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcie polegające na demontażu wszystkich
nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu
mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła zgodnie z wymaganiami programu,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,

spełniającego wymagania programu.

Dodatkowo, mogą być wykonane (istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego
elementu):

a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub
cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od
przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od
przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również
demontaż),

c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu
mieszkalnym,

d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Informacje dotyczące lokalu mieszkalnego

Adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy
wniosek

Czy w budynku wielorodzinnym/lokalu
prowadzona jest działalność gospodarcza?

TAK / NIE*

* właściwe podkreślić

Rodzaj obecnie stosowanego źródła na cele
ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody użytkowej (należy wymienić
wszystkie)

Informacja o wysokości dofinansowania względem dochodów
*proszę zaznaczyć właściwe

POZIOM PODSTAWOWY – do 30 % faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż
15 000,00 zł

dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120 000,00 zł (dochód Wnioskodawcy)

POZIOM PODWYŻSZONY - do 60 % faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż
25 000,00 zł

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
kwoty 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
kwoty 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

POZIOM NAJWYŻSZY- do 90 % faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 37
500,00 zł

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza



kwoty 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
kwoty 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Informacje o nowym, planowanym do zamontowania źródle ciepła
*należy zaznaczyć właściwe

Rodzaj planowanego źródła ciepła:
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 budynku

Pozostały zakres planowanego przedsięwzięcia:
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przygotowania przez Gminę Miejską
Wałcz wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/em się z następującymi informacjami:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO,
informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1,
78-600 Walcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@umwalcz.pl we wszelkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków,
w szczególności tj.: w celu przygotowania przez Gminę Miejską Wałcz wniosku
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po upływie tego czasu przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych

danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia

zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w
przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,



- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w
Urzędzie Miasta Wałcz Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

……………………………………………………..……
……….

(data i podpis
Wnioskodawcy)


