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DEKLARACJA  

 PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 

„CIEPŁE MIESZKANIE” 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………........ 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

Adres nieruchomości/realizacji przedsięwzięcia ………………………………………………. 

Numer księgi wieczystej ……………………………………………………………………….. 

Numer telefonu do kontaktu …………………….………….………………………………….. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………. 

Proszę wstawić znak X w ☐ 

Deklaruję chęć przystąpienia do Programu Priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”.  

Planuję  w roku   ☐ 2023    ☐ 2024   dokonać wymiany starego źródła ogrzewania na zgodne 
z kwalifikowalnością wydatków w Programie „Ciepłe mieszkanie”.  

☐    Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku /posiadam ograniczone prawo 
rzeczowe do lokalu w budynku wielorodzinnym;  

☐    Kwalifikuję się do I poziomu dofinansowania – roczny dochód do kwoty 120 000 zł.;  

☐    Kwalifikuję się do II poziomu dofinansowania - przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 

 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym; 

☐   Kwalifikuję się do III poziomu dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:  

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;  

• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym; 

 

Oświadczam, iż: 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania przez Gminę 

Bogatynia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 
do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

• zapoznałam/em się z treścią Programu „Ciepłe Mieszkanie” 
• zapoznałem się z załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 
• zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną (str. nr 2). 

 
      ………………………….……                           …………………………………… 

miejscowość, data                                                              czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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 (zwane dalej 
RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 
którego dane kontaktowe są następujące: 
- adres korespondencyjny: ul. Daszyńskiego 1 , 59-920 Bogatynia 
- nr telefonu 48 75 77 25 116 / 117 
- e-mail: umig@bogatynia.pl, 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@bogatynia.pl; 
tel. 75 77 25 395. 

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. 
Dobrowolnie podane dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

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 ) . 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan 
dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz 
żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz 
adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania przez nas tych danych tym samym uniemożliwi zawarcie umowy  
o dofinansowanie. 
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