Urząd Miejski w
Nowogrodźcu
ul. Rynek 1
59-730 Nowogrodziec
DEKLARACJA WSTĘPNA
uczestnictwa Wnioskodawcy (osoby fizycznej) w realizacji Programu Priorytetowego
„Ciepłe Mieszkanie”, polegającego na wymianie starego nieefektywnego źródła ciepła na
urządzenie nowe spełniające wymagania Programu, i/lub realizację działań dodatkowych
przewidzianych w Programie, a prowadzących do poprawy efektywności energetycznej w
lokalu mieszkalnym, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny wynikający z prawa
własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, znajdującym się w budynku
wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Nowogrodziec .
Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem
dofinansowania, a stanowi jedynie podstawę do oszacowania zainteresowania
programem wśród mieszkańców.
Wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu
1.

Imię i Nazwisko

2.

Adres zamieszkania

3.

Adres do korespondencji (jeśli inny niż
zamieszkania)

4.

Adres modernizacji lokalu
mieszkalnego (jeżeli inny niż
zamieszkania)

5.
6.
7.

8.

Numer ewidencyjny działki oraz nr
księgi wieczystej działki i lokalu
Telefon kontaktowy
e-mail
Rodzaj istniejącego źródła ciepła
(rodzaj opału, klasa, wiek

Rodzaj planowanego źródła ciepła
po modernizacji

☐pompa ciepła powietrze/powietrze
☐ pompa ciepła powietrze/woda
☐ kocioł gazowy kondensacyjny
☐ kocioł na pellet o podwyższonym
standardzie
☐ ogrzewanie elektryczne
☐ podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej

9.

Inne działania inwestycyjne ujęte w
Programie i planowane do realizacji

☐ wymiana stolarki okiennej
☐ wymiana stolarki drzwiowej
☐ montaż/wymiana instalacji c.o. i/lub c.w.u
☐ montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła / rekuperacja
☐ wykonanie dokumentacji projektowej

10.

11.
12.
13.

Szacunkowe nakłady finansowe
planowane do poniesienia na
realizację inwestycji w zakresie
określonym w pkt 8 i 9 (w tysiącach
złotych):
Planowany rok zakończenia
realizacji inwestycji
Szacunkowe dochody roczne
Wnioskodawcy
Szacunkowy przeciętny miesięczny
dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego

☐ 2023

☐ 2024

...............................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730
Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 7380660. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z
zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej.
3. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy są: instytucje dofinansowujące realizację Programu i
kontrolujące jego realizację, poza tym dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów
przetwarzających dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na
jego polecenie oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora.
4. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane, w tym także w okresie trwałości projektu, a po jego spełnieniu jedynie w
celach archiwalnych przez okres wyznaczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich
sprostowania i usunięcia.
6. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Urząd mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych Wnioskodawcy jest warunkiem udziału w Programie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, a tym samym odrzucenie
deklaracji udziału w Programie.
8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

