
……………………………………………………..,  

                                                                                            (miejscowość, data) 

 

Wyrażenie chęci udziału w Programie „Ciepłe Mieszkanie” 

Imię i Nazwisko  

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

Adres nieruchomości 

 

 

Telefon kontaktowy (dana 

nieobowiązkowa)   

 

 

Próg dochodowy 

1. Próg podstawowy  

 

 

□  Gospodarstwo jednoosobowe 1 

□  Gospodarstwo wieloosobowe 2 

 

2. Próg podwyższony  

 

□  Gospodarstwo jednoosobowe 3 

□   Gospodarstwo wieloosobowe 4 

3. Próg najwyższy  
□ Gospodarstwo jednoosobowe 5 

□  Gospodarstwo wieloosobowe 6 

 

Jestem zainteresowana/y: 

                                                           
1
Dochód roczny Beneficjenta nieprzekraczający kwoty 120 000 zł 

2
 Dochód roczny Beneficjenta nieprzekraczający kwoty 120 000 zł 

3
 Przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2 342 zł  

4
 Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1 673 zł 

5
 Przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1 260 zł 

6
 Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900 zł 



 wyłącznie wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go 

nowym (np. pompą ciepła powietrze/woda, pompą ciepła typu powietrze/powietrze, 

kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie, ogrzewaniem elektrycznym), 

 wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym oraz 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni 

nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego), 

 

Oświadczam, iż: 

 posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa 

rzeczowego  

do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

 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. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania 

przez Gminę Lubsko  wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 

„Ciepłe Mieszkanie” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze. 

 zapoznałam/em się z treścią Programu „Ciepłe Mieszkanie’ dostępnego na stronie 

https://www.wfosigw.zgora.pl/cieple-mieszkanie 

 zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną (str. nr 3). 

 

UWAGA ! 

 

1. Ostateczny termin złożenia deklaracji: 21 października 2022 roku. Deklaracje 

złożone po tym terminie nie będą uwzględnione  

2. Niniejszy dokument stanowi wyłącznie chęć przystąpienia do programu „Ciepłe 

Mieszkanie”. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie w późniejszym 

terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Gminę. 

Uzyskanie dotacji przez mieszkańca nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Lubsko 

środków finansowych z WFOŚiGW w Zielonej Górze. 

Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna o dochodzie rocznym 

nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta 

końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego). 

 

………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

(Data i podpis osoby zgłaszającej) 

https://www.wfosigw.zgora.pl/cieple-mieszkanie


KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE 

Na podstawie 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) informujemy, że: 

Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska mający siedzibę w 
Lubsku 68-300, plac Wolności 1, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby 
administratora, telefonicznie:68 457 61 08.  
 
Inspektor ochrony danych 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu 
weryfikacji zapotrzebowania i ustalenia wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach programu 
priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. W przypadku podania danych kontaktowych np. nr 
telefonu do usprawnienia komunikacji między nami, dane te będą przetwarzane na postawie 
Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przetwarzanie można cofnąć w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem 
 
Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 
dokumentów wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
 
Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym 
dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym 
złożono wstępną deklarację. 
 
Obowiązek podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do ustalenia wysokości dotacji. 
 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania; ograniczenia przetwarzania; 
- wniesienia sprzeciwu  - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa. 
- usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). 

mailto:iod@lubsko.pl


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 

 


