
 
 

 
 

 
 
 
DEKLARACJA WSTĘPNA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CIEPŁE MIESZKANIE” 
 
W oparciu o zapisy Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz o wymóg złożenia wniosku  
o dofinansowanie przez Gminę Kamień Krajeński do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. 
 
Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………… (imię i nazwisko Beneficjenta 
końcowego), deklaruję chęć udziału w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” i niniejszym oświadczam, iż 
posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności/ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego 
(właściwe zaznaczyć), znajdującego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na trenie gminy Kamień 
Krajeński - adres: 
……………………….......................................................................................... 
 
Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną uprawnioną do uzyskania: (proszę zaznaczyć stawiając znak X  
w odpowiedniej kratce): 
 podstawowego poziomu dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł - 
dotyczy osób niekwalifikujących się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, których roczny 
dochód nie przekracza kwoty 120.000,00 zł (dochód tylko Wnioskodawcy). 
 podwyższonego poziomu dofinansowania – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł – 
dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w 
zaświadczeniu wydawanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, nie 
przekracza kwoty 1. 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym; 
 najwyższego poziomu dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł – dotyczy 
osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w 
zaświadczeniu wydawanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, nie 
przekracza kwoty 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku 
oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zakresem i celami programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz spełniam kryteria 
kwalifikowalności określone dla Programu. 
Złożenie ww. deklaracji nie oznacza złożenia wniosku o dotację i przyznania dofinansowania. 
 
Miejsce składania wypełnionych deklaracji: 
Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim 
Plac Odrodzenia 3 
89-430 Kamień Krajeński 
 
......................................................... 
 (czytelny podpis) 

 
                                                                                                                Adres do korespondencji: 
                                                                                                               ……………………………………….. 
                                                                                                               ……………………………………….. 
                                                                                                               Tel. …………………………………..1 

 
1 podanie numeru telefonu jest dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu 



 

 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-

430 Kamień Krajeński, tel. 52 389 45 10. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła 

zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień 

Krajeński. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przewarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest nieotrzymanie przez Panią/ Pana dofinansowania na realizację ww. zadania. 

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pani/ 

Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art.. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

………………………………. 

                         czytelny podpis 
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