
Deklaracja wstępnego zainteresowania otrzymaniem dofinansowania  

w ramach Programu CIEPŁE MIESZKANIE 

Dane osoby wypełniającej deklarację 

imię i nazwisko osoby 
składającej deklarację 

 

telefon kontaktowy  

adres do korespondencji  

e-mail  (pole nieobowiązkowe)  

 

Dane dotyczące lokalu w budynku wielorodzinnym, w którym chcę przeprowadzić 
inwestycję w oparciu o otrzymane dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe 

Mieszkanie” 

Adres lokalu w budynku wielorodzinnym 
(ulica, nr domu, miejscowość) 

 

Nr księgi wieczystej   

Liczba lokali w budynku wielorodzinnym,  
w którym znajduje się lokal 

 

 

Oświadczenie dotyczące kryterium dochodowego potrzebnego do określenia poziomu 
możliwego dofinansowania (proszę zaznaczyć znakiem „x”  jedno z poniższych 

oświadczeń) 

Oświadczam, że spełniam kryteria otrzymania podstawowego poziomu 
dofinansowania, tj. moje dochody wynoszą rocznie mniej niż 120.000,00 zł 
(dotyczy wysokości dochodu beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu  
na członka gospodarstwa domowego) 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria otrzymania podwyższonego poziomu 
dofinansowania, tj. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka mojego 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie  
z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza kwoty: 
1.673,00 zł (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub  2.342,00 zł  
(w przypadku gospodarstwa jednoosobowego).  

 

Oświadczam, że spełniam kryteria otrzymania najwyższego poziomu 
dofinansowania, tj. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie  
z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:  
900,00 zł (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego), 1.260,00 zł  
(w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub mam ustalone prawo  
do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

 

 

 



 

Proszę o zaznaczenie znakiem „x” właściwej treści stanowiącej Pani/Pana oświadczenie: 
 

 TAK NIE 

Mieszkam w budynku wielorodzinnym, w którym każdy lokal ma odrębne 
źródło ciepła (np. jeden piec na jeden lokal). 

  

Mieszkam w budynku wielorodzinnym, w którym wszystkie lokale są 
ogrzewane jednym źródłem ciepła (np. jeden piec węglowy dla 
wszystkich lokali). 

  

 

Składając niniejszą deklarację wstępnego zainteresowania otrzymaniem dofinansowania  

w ramach Programu CIEPŁE MIESZKANIE oświadczam, że: 

• jestem osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności  
lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który wskazałem/łam w niniejszym wniosku i dla 
którego planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

• zapoznałem/łam się z zasadami udziału w Programie „Ciepłe Mieszkanie” dostępnego m.in. 
na stronie https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-
mieszkanie/  

• jestem świadomy/ma zasad otrzymania dofinansowania, w tym, że wymieniane przeze mnie 
źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.  

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania przez 
Gminę Jarocin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe 
Mieszkanie” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Z uwagi na zbieranie informacji o zainteresowaniu otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu CIEPŁE 

MIESZKANIE dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie 

administracyjnym gminy Jarocin, 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej 

RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie 

przy Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod 

adresem: iodo@jarocin.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z ogłoszonym przez WFOŚiGW naborem 
wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 lit. e) RODO tj.: przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Podanie danych osobowych umożliwi zebranie informacji niezbędnych dla złożenia wniosku przez Gminę 

Jarocin o dofinansowanie w ramach Programu CIEPŁE MIESZKANIE. 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być podmioty 

upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu 

przetwarzania oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/
https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/
mailto:iodo@jarocin.pl


8. Przysługuje Państwu prawa dostępu do treści danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

 

…………………………………………………………………………….. 

           podpis składającego deklarację 
 
 
Złożenie deklaracji wstępnego zainteresowania otrzymaniem dofinansowania z Programu Ciepłe Mieszkanie nie 
jest zobowiązaniem i w przypadku aplikowania przez Gminę Jarocin do WFOŚiGW o dofinansowanie  
z Programu „Ciepłe Mieszkanie” konieczne będzie złożenie wniosku aplikacyjnego zgodnie z zasadami 
ogłoszonymi odrębnie przez Gminę.  

 

 

Deklarację można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Kościuszki 15B,  

63-200 Jarocin) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Jarocinie (Al. Niepodległości 10,  

63-200 Jarocin) lub przesłać na adres e-mail: cieplemieszkanie@jarocin.pl w terminie  

do 19 września 2022r. 

 

mailto:cieplemieszkanie@jarocin.pl

