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Wstępna deklaracja udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”  

dla Mieszkańców gminy Niepołomice. 
 

 

Dokument nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie „Ciepłe 

Mieszkanie” - ma na celu zebranie informacji, które będą pomocne w pozyskaniu dofinansowania przez 

Gminę Niepołomice w ramach programu. Dane zawarte w dokumencie służą jedynie do oszacowania 

liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności 

energetycznej mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym1.  

Gmina może ponadto kontaktować się z osobami, które złożyły Wstępną deklarację w celu 

poinformowania o uruchomieniu programu. 

Wypełnioną deklarację proszę złożyć na urzędowym Dzienniku Podawczym (Plac Zwycięstwa 13) lub w 

punkcie ekodoradców (ul. Grunwaldzka 11, p. 107) w godzinach pracy urzędu. Termin składania 

deklaracji upływa 30 listopada 2022 r. 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 12 250 94 54 lub 12 250 

94 89. 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię:  
 
 

Nazwisko:  

Adres korespondencyjny:  
 
 

Telefon*:  
 
*dane nieobowiązkowe, ułatwią kontakt w sprawie  

Adres e-mail*: 
 
*dane nieobowiązkowe, ułatwią kontakt w sprawie 

ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Pompa ciepła typu  powietrze/woda 
 Pompa ciepła typu  

powietrze/powietrze 

 Kocioł gazowy kondensacyjny 
 Kocioł na pellet drzewny o 

podwyższonym standardzie 

 Ogrzewanie elektryczne 
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 

ciepła 

 Instalacja centralnego ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej wody użytkowej 

 Wymiana drzwi wejściowych* 
*przy jednoczesnej wymianie źródła 
ciepła 

 
1 Na potrzeby programu przyjmuje się że budynek mieszkalny wielorodzinny  należy rozumieć budynek 
mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne. 
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 Wymiana stolarki okiennej* 
*przy jednoczesnej wymianie źródła 
ciepła 

 Podłączenie lokalu do efektywnego 
źródła ciepła w budynku (w tym węzła 
cieplnego w budynku) 

 Dokumentacja projektowa 

 Likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe 
 
Liczba likwidowanych źródeł ciepła: __________ 
Likwidowany rodzaj ogrzewania: ____________  

Planowany termin realizacji (od-do): ______________ - ________________ 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO 

Miejscowość:  Ulica: 
 
 

Nr budynku i mieszkania:  Nr księgi wieczystej lokalu mieszkalnego: 
 
 

Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? 
                            TAK                                                                            NIE  
 
Jeżeli TAK to proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: 
 

1. Powierzchnia całkowita lokalu: _________m2 
2. Powierzchnia lokalu wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej: 

_________m2 
3. Powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do 

powierzchni całkowitej budynku: _________%  

TYTUŁ PRAWNY: 

        własność           współwłasność            użytkowanie           służebność          hipoteka 
          

         spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu              zastaw 
 

DANE DOTYCZĄCE DOCHODU 

Czy Pana/ Pani dochód roczny2 przekracza kwotę 120.000,00 zł? 
 

                         TAK                                                                            NIE 
  Jeżeli NIE to proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: 
 

 
2 Brany jest pod uwagę tylko dochód, osoby składającej ankietę, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego.  
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Czy mieszka Pan/Pani w  GOSPODARSTWIE  WIELOOSOBOWYM? 
                         TAK                                                                            NIE 
 
                 Jeżeli TAK proszę podać łączną liczbę osób w gospodarstwie domowym: ____________,  
                 jeżeli NIE to proszę przejść do sekcji poniżej – gospodarstwo jednoosobowe.  
 

1. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego 
przekraczają kwotę 1.673,00 zł ? 

                         TAK                                                                            NIE 
 

2. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa wieloosobowego  
przekraczają kwotę 900,00  zł ? 

                         TAK                                                                            NIE 

  Czy mieszka Pan/Pani w  GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM? 
                         TAK                                                                            NIE 

 
1. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa jednoosobowego 

przekraczają kwotę 1.260,00 zł ? 
                         TAK                                                                            NIE 
 

3. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa jednoosobowego 
przekraczają kwotę 2.342,00  zł ? 

                         TAK                                                                            NIE 
 

 
Formularz informacyjny 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Niepołomice 

reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.  
2. Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można 

uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@niepolomice.eu lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy  
o  dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie i jej późniejszej realizacji oraz w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 
lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku ustawą Prawo o ochronie 
środowiska, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych. Dobrowolnie 
podane dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  



                                                                                                                           
 

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” dla Mieszkańców gminy Niepołomice.   str. 4 
 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym:  
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – WFOŚiGW w 
Krakowie z siedzibą w Krakowie 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – NFOŚiGW z 
siedzibą w 02-673 Warszawie 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas 
przechowywania i archiwizacji, zgodnie z obowiązującą nas instrukcją kancelaryjną i jednolitym 
rzeczowym wykazem akt.  

6. Ma Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich 
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

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. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji i nie będą profilowane. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ 

Ja, niżej podpisany/podpisana potwierdzam prawdziwość informacji, które zostały podane 

przeze mnie w niniejszej ankiecie. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi 

powyżej klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

DATA: PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ: 

  

 

Informuję jednocześnie, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania 

Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Gmina ma prawo odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji 

braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.  

 


