
Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach
programu „Ciepłe Mieszkanie”

(dane niezobowiązujące do udziału w programie)

..............................................................................................................
imię i nazwisko

..............................................................................................................
telefon kontaktowy / adres e-mail

..............................................................................................................
adres nieruchomości, której będzie dotyczył wniosek o udzielenie dotacji

..............................................................................................................
tytuł prawny do nieruchomości

Jestem zainteresowana/y:

□ Wyłącznie  wymianą  nieefektywnego  źródła  ciepła  na  paliwo  stałe
i  zastąpienie  go nowym (np.  pompą ciepła  powietrze  /  woda,  pompą
ciepła  typu  powietrze  /  powietrze,  kotłem gazowym kondensacyjnym,
kotłem na  pellet  drzewny  o  podwyższonym standardzie,  ogrzewaniem
elektrycznym),

□ Wymianą  nieefektywnego  źródła  ciepła  na  paliwo  stałe  i  zastąpienie
go  nowym  (np.  pompą  ciepła  powietrze  /  woda,  pompą  ciepła  typu
powietrze  /  powietrze,  kotłem  gazowym  kondensacyjnym,  kotłem
na  pellet  drzewny  o  podwyższonym  standardzie,  ogrzewaniem
elektrycznym)  oraz  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  (drzwi
oddzielające  lokal  od  przestrzeni  nieogrzewanej  lub  środowiska
zewnętrznego)

Mogę skorzystać z dofinansowania na poziomie (proszę wskazać 
właściwą grupę dochodową):

□ PODSTAWOWYM  do  30%  kosztów  kwalifikowanych,  nie  więcej  niż
15.000,00  zł  gdy  mój  dochód  nie  przekracza  kwoty  120.000,00  zł
rocznie,  ale  przekracza  wartość  1.673,00  zł  (w  gospodarstwie
wieloosobowym)  lub  2.342,00  zł  (w  gospodarstwie  jednoosobowym)
na jednego członka mojego gospodarstwa domowego miesięcznie.

□ PODWYŻSZONYM  do  60%  kosztów  kwalifikowanych,  nie  więcej  niż
25.000,00  zł  gdy  mój  dochód  jest  mniejszy  niż  1.673,00  zł



(w  gospodarstwie  wieloosobowym)  lub  2.342,00  zł  (w  gospodarstwie
jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa domowego
miesięcznie,  ale  jest  większy  niż  900,00  zł  (w  gospodarstwie
wieloosobowym)  lub  1.260,00  zł  (w  gospodarstwie  jednoosobowym)
na jednego członka mojego gospodarstwa domowego miesięcznie.

□ NAJWYŻSZYM  do  90%  kosztów  kwalifikowanych,  nie  więcej  niż
37.500,00  zł  gdy  mój  dochód  jest  mniejszy  niż  900,00  zł
(w  gospodarstwie  wieloosobowym)  lub  1.260,00  zł  (w  gospodarstwie
jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa domowego
miesięcznie.

Oświadczam, iż:

□ Posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego
prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

□ Budynek  mieszkalny  wielorodzinny,  w  którym znajduje  się  mój  lokal
mieszkalny nie jest  podłączony do sieci  ciepłowniczej  oraz nie istnieją
techniczne  i  ekonomiczne  warunki  przyłączenia  do  sieci  ciepłowniczej
i dostarczania ciepłą z sieci ciepłowniczej.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
udzielenia niniejszej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych.

WAŻNE !

Ostateczny termin złożenia wstępnej deklaracji: 14 października 2022 r. 
Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. 

Niniejszy  dokument  stanowi  wyłącznie  wyrażenie  chęci  przystąpienia
do  programu  „Ciepłe  Mieszkanie”.  Warunkiem  udzielenia  dotacji
dla  mieszkańców  będzie  złożenie  w  późniejszym  terminie  wniosku
na  właściwym  formularzu  przekazanym  przez  Gminę  Białogard  (formularze
wniosku  zostaną  przekazane  na  wskazane  adresy  poczty  elektronicznej
i  udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard – szczegóły
dotyczące  zasad  programu  dostępne  są  na  stronie  internetowej
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/).  Uzyskanie  dotacji  przez
mieszkańca  nastąpi  po  otrzymaniu  przez  Gminę  Białogard  środków
finansowych z WFOŚiGW w Szczecinie.

.................................. ..................................
Miejscowość, data Czytelny podpis

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  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 (Dz. U. UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)  Administratorem  Państwa  danych  jest  Wójt  Gminy  Białogard,
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard 

2)  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Gminie  Białogard  jest  Pan  Grzegorz
Skrzypkowski, kontakt pod adresem e-mail: iod@gmina-bialogard.pl

3)  Państwa  dane  osobowe będą  przetwarzane  w celu  zebrania  wstępnych
deklaracji  uczestnictwa  i  służących  do  określenia  możliwości  przystąpienia
Gminy  Białogard  do  programu  „CIEPŁE  MIESZKANIE”,  jak  również  w  celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1
lit  a)  (tzn.  osoba,  której  dane  dotyczą,  wyraziła  zgodę  na  przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan
jest  stroną);  lit.  c)  (tzn.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia
obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy Prawo Ochrony
Środowiska  oraz  e)  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w
interesie publicznym.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu
termomodernizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności
budynków (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1459).

4)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny
do  realizacji  w/w  celu  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski  Obszar
Gospodarczy  (obejmujący  Unię  Europejską,  Norwegię,  Liechtenstein
i Islandię).

7)  W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują
Państwu następujące prawa:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,



g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

- może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO 

8)  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji  celu,  o którym
mowa w punkcie 3.

9)  Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane:  podmiotom  zewnętrznym
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


