
Wstępna deklaracja   
wyrażająca chęć skorzystania  

z dofinansowania w ramach programu  

„Ciepłe Mieszkanie”  

  

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

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

3. Adres nieruchomości: Bukowno, ul.…………………………………………………………..…….  

 

Jestem zainteresowana/y:  
Proszę zaznaczyć tylko jedna opcję 

 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:  
Proszę zaznaczyć tylko jedna opcję 

 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 do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji przez Gminę 

Bukowno oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Programu 

Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. 

  

……………………….…………………..    

                   Data i podpis  

  



 

WAŻNE  

• Ostateczny termin złożenia deklaracji: 28 listopada 2022 roku. Deklaracje 

złożone po tym terminie będą miały znacznie mniejsze szanse na uzyskanie 

dofinansowania!  

• 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 i podpisanie umowy. Zakupu i wymiany źródła ciepła można 

dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotacji. Wypłata dotacji nastąpi 

po realizacji przedsięwzięcia, prawidłowym rozliczeniu dotacji i otrzymaniu 

przez Gminę Bukowno środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   
  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dot. przetwarzania danych osobowych   
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, tel. 32 626 18 20 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz, z którą 

można się skontaktować poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji zadań określonych przepisami prawa zgodnie z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1 lit. 

c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji 

kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą do czasu jej 

wycofania, jednak nie dłużej niż czas niezbędny do realizacji zadania. 

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

międzynarodowej. 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przenoszenia tych danych). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólne 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 

- operatorzy pocztowi i kurierzy, 

- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. 

  


