
Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania  

w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” 

(dane niezobowiązujące do udziału w programie) 
 

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 oraz wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego), 

Mogę skorzystać z dofinansowania na poziomie: 

  podstawowym - roczne dochody wnioskodawcy nie przekraczają kwoty 120 tys. zł (brany jest pod uwagę 

tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego). 

 

  podwyższonym - roczne dochody nie przekraczają kwoty: 

- 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

- 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

 

  najwyższym - roczne dochody nie przekraczają kwoty: 

 

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym  

 

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 że nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i 

dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej. 

UWAGA! 

 

1. Ostateczny termin złożenia deklaracji: 14 października 2022 roku. Deklaracje złożone  

po tym terminie nie będą uwzględnione  

2. Niniejszy dokument stanowi wyłącznie chęć przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym 

formularzu przekazanym przez Gminę. Uzyskanie dotacji przez mieszkańca nastąpi po otrzymaniu 

przez Gminę Nowa Wieś Lęborska środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

1. Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Numer telefonu (opcjonalnie) 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Adres nieruchomości, której będzie dotyczył wniosek o udzielenie dotacji 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

                         data i podpis 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 

oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, której dane kontaktowe są 

następujące: 

- adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 

- nr telefonu: 598 612 428 

- e-mail: ugnwl@nwl.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: 

auditor@auditorsecurity.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o 

dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie i jej późniejszej realizacji oraz w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku ustawą Prawo o ochronie środowiska, 

ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas 

przechowywania i archiwizacji, zgodnie z obowiązującą nas instrukcją kancelaryjną i jednolitym 

rzeczowym wykazem akt, 

6. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania 

ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl ). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać 

profilowaniu.  
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