
Wstępna deklaracja  

wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania  

w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” 

 

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

2. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………….…..… 

3. Adres nieruchomości ………………………………………………………………………………………..……. 

Jestem zainteresowana/y: 

 Wyłącznie wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym 

(np. pompa ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, 

kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) 

 Wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym oraz wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej, 

Mogę skorzystać z dofinansowania na poziomie: 

 Podstawowym  (roczny dochód beneficjenta nie przekracza 120 000 zł) 

 Podwyższonym (miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie 

   wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) 

 Najwyższym   (miesięczny dochód na osobę nie przekracza 900 zł w gospodarstwie  

   wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) 

Oświadczam, że: 

 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 znajduję 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. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania przez Gminę Miasto 

Lubartów wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

…………………………..   

         Data i podpis 

 
WAŻNE! 

 Ostateczny termin złożenia deklaracji: 31 października 2022 roku. Deklaracje złożone po tym terminie 

nie będą uwzględnione.  

 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 

Miasto Lubartów środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie.  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dot. przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe: 

ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, email poczta@umlubartow.pl 

2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD),  

z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@umlubartow.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i wyłącznie w 

celu ubiegania się i skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania, 

w szczególności mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania i serwisu systemów 

informatycznych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o 

których mowa w rozporządzeniu 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. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania  przetwarzania i 

prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

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

RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji 

przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 
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