
……………...……, ………………….....r. 
(miejscowość, data) 

 
 
................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 
 

 
................................................................... 

................................................................... 
(adres) 

 
 

 
................................................................... 

(nr telefonu) 

 
 

 
Burmistrz Frampola 

           ul. Radzięcka 8 

           23-440 Frampol 

 
 

Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania  

w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” 

 

1. Rodzaj inwestycji – demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe 
oraz1:  

  wyłącznie zakup i montaż nowego źródła ciepła2 (pompy ciepła typu 
powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego 
kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewania 
elektrycznego), 

  wyłącznie podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła                            
w budynku, 

 zakup i montaż nowego źródła ciepła lub podłączenie lokalu mieszkalnego                           
do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz dodatkowo1 (dopuszcza się wybór więcej 
niż jednego elementu): 

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. i/lub c.w.u w lokalu 
mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła, 

 zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal                    
od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również 
demontaż); 

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu 
mieszkalnym; 

 
1 właściwe zaznaczyć X 
2 podkreślić właściwe 



 dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. 

2. Poziom dofinansowania1: 

  podstawowy (dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 120 000 zł) 

 podwyższony (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza kwoty: 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym) 

 najwyższy (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym) 

3. Lokalizacja inwestycji: 

a) adres:  .........................................................................................................................  

4. Czy w lokalu, w którym realizowana będzie inwestycja, jest prowadzona działalność 
gospodarcza1 (działalność polegająca na wynajmie nieruchomości traktowana jest jako 
działalność gospodarcza, mimo że nie wymaga zgłoszenia do Centralnej Ewidencji                                            
i Informacji o Działalności Gospodarczej)? 

 TAK (powierzchnia całkowita lokalu zajmowana na prowadzenie działalności 
gospodarczej przekracza/nie przekracza2 30% lokalu mieszkalnego) 

  NIE 

5. Planowany termin realizacji inwestycji1:  

 2023 rok                              2024 rok                            2025 rok 

6. 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. 

 
............................................................ 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) dalej RODO informuję, iż:  
1. Administratorem Pana danych osobowych jest: Burmistrz Frampola, ul. Radzięcka 8, 23-440 
Frampol  
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem: iod@frampol.pl  
2. Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  
a. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z: wstępną deklaracją chęci skorzystania z dofinansowania                   
w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” 
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadku podania danych 
niewymaganych przepisem prawa (m.in. numer telefonu, mail, data urodzenia).  
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być:  
a. podmioty, którym dane zostały powierzone;  
b. organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe                      
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.  
4. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach, tj. 5 lat.  
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa:  
 dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO;  
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  
 usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; 
w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;  
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 RODO z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ;  
 prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych 
na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa 
się w sposób zautomatyzowany;  
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO, z 
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.  
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 
 • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 
lub zawarta między stronami umowa. 
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody . Konsekwencją niepodania danych 
może być brak możliwość realizacji czynności urzędowych  
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również                     
w formie profilowania. 
 


