
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, 

 wyłącznie wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, oraz wymianą stolarki 

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

zewnętrznego). 

 

Proszę wskazać 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 nie przekracza kwoty 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. 

            

       .…………………………………… 

             data i podpis 

Dodatkowe informacje: 

▪ Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła 

na paliwo stałe i poprawienie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

▪ Ostateczny termin złożenia deklaracji: 10 grudnia 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 Koźminek środków 

finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. 



 

Obowiązek Informacyjny  według Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 

r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski Gminy 

Koźminek jest: Burmistrz Gminy Koźminek  z siedzibą, ul. Kościuszki 7 , 62-840 Koźminek; email:  

gmina@kozminek.pl  .  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: kleczewska@kozminek.pl lub telefonicznie 62 76 37 006 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie 

ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa 

niezbędnych do realizacji zadań ustawowych; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie 

przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało 

pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowana. 

 

 

 

Data ……………………        czytelny własnoręczny podpis ……………………………………   

 


