
WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„CIEPŁE MIESZKANIE” 

 
A. INFORMACJE OGÓLNE 

 
a) Dane wnioskodawcy (właściciela lokalu) 

Nazwisko 
 

 Imię  

Pesel 
 

   

Telefon 
kontaktowy 
 

 E-MAIL  

 
b) Status wnioskodawcy TAK NIE 

Jestem właścicielem/ współwłaścicielem lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 
 

  

Posiadam tytuł prawny wynikający z prawa 
własności lub ograniczonego prawa rzeczowego 
do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
 

  

 
c) Adres zamieszkania 

Kraj  
 

Województwo  

Powiat  
 

Gmina  

Miejscowość  
 

 

Ulica  
 

Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy  
 

Poczta  

 
B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIECIU 

 
d) Adres lokalu mieszkalnego 

Kraj  
 

Nr księgi wieczystej 
(CZ1Z/00000000/0) 

 

Powiat  
 

Województwo  

Miejscowość  
 

Gmina  

Ulica  Nr domu/lokalu  
Kod pocztowy  

 
Poczta  

 
 W lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność 
gospodarcza 

TAK NIE 
  

Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie 
działalności gospodarczej przekracza 30% 

  



C. INFORMACJA O DOCHODACH WNIOSKOWAWCY 

 TAK NIE Nie dotyczy 
Oświadczam, ze mój dochód roczny nie przekracza 
120 000 zł 

   

Oświadczam, że zamieszkuję w gospodarstwie 
jednoosobowym i mój dochód nie przekracza 2342 
zł miesięcznie 

   

Oświadczam, że zamieszkuję w gospodarstwie 
jednoosobowym i mój dochód nie przekracza 1260 
zł miesięcznie 

   

Oświadczam, że zamieszkuję w gospodarstwie 
wieloosobowym i mój dochód nie przekracza 1673 
zł miesięcznie na osobę 

   

Oświadczam, że zamieszkuję w gospodarstwie 
wieloosobowym i mój dochód nie przekracza 900 zł 
miesięcznie na osobę 

   

 
D. INFORMACJA O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA 

 
Urządzenie stosowane w systemie 

grzewczym PRZED wykonaniem 
Przedsięwzięcia 

 
 

          kocioł węglowy 
 

        kocioł olejowy 

           kocioł gazowy 
 

        kocioł elektryczny 

 
            Inne………………………… 

 

 
E. INFORMACJA O WNIOSKOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU W RAMACH PROGRAMU 

 
 TAK NIE 
Dokumentacja projektowa   
Pompa ciepła powietrze/woda   
Pompa ciepła powietrze/powietrze   
Kocioł gazowy kondensacyjny   
Kocioł na pellet drzewny o 
podwyższonym standardzie 

  

Ogrzewanie elektryczne   
Instalacja centralnego ogrzewania   
Wentylacja mechaniczna   
Stolarka okienna   
Stolarka drzwiowa   

 
1. Oświadczam, że zawarte dane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
2. Gmina Zawiercie informuje, że wypełnienie powyższej wstępnej deklaracji nie jest jednoznaczne 

z uzyskaniem dofinansowania. 

 

 

 

……………………………                                                                                                         ………………………………… 
        Data                                                                                                                        Podpis Wnioskodawcy 



 
 

Klauzula informacyjna – dla właściciela lokalu  w zakresie realizacji programu priorytetowego 
„Ciepłe Mieszkanie”  

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z  04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Agencja Rozwoju Zawiercia informuje, że:  
1) Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Zawiercia, ul. Leśna 10B, 42-400 

Zawiercie, Tel. 32 494 13 33, e-mail: biuro@park.zawiercia.eu  
2) Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: 

iodo@marwikpoland.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wstępnej deklaracji uczestnictwa 

w ramach programu priorytetowego „ciepłe mieszkanie” organizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z  ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska i niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Podanie 
danych jest dobrowolne na etapie gromadzenia danych we wstępnej deklaracji uczestnictwa 
w  ramach programu „ciepłe mieszkanie”. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 
3) oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.  

5) Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, mogą być realizowane w trybie i na 
zasadach określonych w RODO.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji 
zadań, o których mowa w pkt 3).  

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych 
osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, 
w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub 
porozumienia, m.in. dostawcy IT.  

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10)  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 
 

 

 

 

……………………………                                                                                                         ………………………………… 
        Data                podpis  
 
 

mailto:biuro@park.zawiercia.eu

