Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania
w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
(Wypełniać DRUKOWANYMI literami)

Imię

Nazwisko

ulica

Nr budynku

Miejscowość

Telefon

Nr lokalu

Jestem zainteresowana/y1:
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) – warunek
konieczny uczestnictwa w programie,
wymianą stolarki okiennej,
wymiana stolarki drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska
zewnętrznego),
montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
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.
1. Oświadczenia o wysokości dochodów2:
- oświadczam, że mój dochód w poprzednim roku rozliczeniowym wyniósł ___________________ zł

Lub
- oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
nie przekracza kwoty1:
Gospodarstwo wieloosobowe
Gospodarstwo jednoosobowe

900,00 zł
1 260,00 zł

1 673,00 zł
2 342,00 zł

UWAGA !
1. Ostateczny termin złożenia deklaracji: 15 września 2022 roku. Deklaracje złożone po tym
terminie nie będą uwzględnione
2. 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 Nidzica środków finansowych
z WFOŚiGW w Olsztynie.

……………………………………………..
data i podpis
1
2

Zaznaczyć właściwe
Uzupełnić właściwe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem Burmistrz Nidzicy informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza Nidzicy
jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl lub korespondencyjnie na adres
Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z dofinansowania w ramach
programu „Ciepłe Mieszkanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą
być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych,
takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z
zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w
celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa
oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do
realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt
3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do
korzystania z programu „Ciepłe Mieszkanie.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

