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WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Deklaracje można wypełniać do 28.12.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Niniejsza deklaracja 

służy do zgłoszenia przez mieszkańców gminy gotowości do udziału w projekcie w zakresie wymiany źródeł ciepła w 

budynku jednorodzinnym. Projekt realizowany będzie na terenie gminy pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej. Wypełnienie deklaracji wstępnej umożliwi Gminie oszacowanie wielkości projektu. Złożenie 

deklaracji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Po zakończeniu wypełniania deklaracji należy 

wydrukować dokument (jeśli wypełniany był elektronicznie). Wypełnioną deklarację należy własnoręcznie podpisać i 

dostarczyć do Urzędu Gminy w Męcince (Męcinka 11), pokój nr 1 lub zeskanować jarek@mecinka.pl. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, informację o działalności gospodarczej, informację o liczbie osób zamieszkujących w gospodarstwie, 

informacje techniczne na temat systemu grzewczego budynku, przez Urząd Gminy w Męcince, Męcinka 11 (59-424 

Męcinka), który to podmiot będzie administratorem moich danych osobowych gromadzonych w celu zebrania 

deklaracji udziału w projekcie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (mailowo: 

jarek@mecinka.pl; pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej (poniżej). 

 

Można udzielić jednej odpowiedzi poprzez jej zaznaczenie „X”1. 

 TAK 

 NIE 

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 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

informuję o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Męcinka jest Wójt Gminy Męcinka, 

zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Męcinka 11, 59-424 

Męcinka lub telefonując pod numer: 76 871 34 40. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem 

powołanego przez niego inspektora ochrony danych Rafała Duczkowskiego, pisząc na adres: 

inspektor@duczkowski.com lub telefonując pod numer: 502 132 983 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie zawartych z Tobą umów oraz, w pozostałych 

przypadkach, na podstawie udzielonej zgody.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, realizacji umów zawartych przez Gminę Męcinka, a także w celach ściśle określonych przy udzieleniu 

zgody.  

                                                   
1 Brak zgody (wybór pola NIE) na przetwarzanie danych osobowych oznacza brak możliwości zgłoszenia deklaracji i nie będzie ona 
rozpatrywana. 
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4. Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa jest obowiązkowe. W innych 

przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 

Umowy lub realizacja zadania publicznego będą niemożliwe.  

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji zadań, a 

po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów o 

archiwizacji.  

6. Odbiorcami danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które przetwarzają dane na podstawie określonych umów zawartych z 

Gminą Męcinka. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.  

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do 

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 
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1. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? Można udzielić jednej odpowiedzi poprzez 

jej zaznaczenie „X”. 

 TAK 

 NIE 

2. Czy obecnie wykorzystywane paliwo do ogrzewania to paliwo stałe: węgiel, koks, ekogroszek?2 

Można udzielić jednej odpowiedzi poprzez jej zaznaczenie „X”. 

 TAK 

 NIE 

3. Dane osoby wypełniającej ankietę 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do kontaktu (tradycyjny):………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce realizacji inwestycji (wymiany starego kotła) 

Ulica:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr domu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr działki:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Tytuł prawny do budynku – można udzielić jednej odpowiedzi poprzez jej zaznaczenie „X”. 

 własność 

 współwłasność, liczba współwłaścicieli 

6. Liczba osób mieszkających w budynku 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                   
2 Dotację można będzie otrzymać wyłącznie na inwestycję związaną z wymianą kotła opalanego paliwem stałym, np.: węgiel, koks, 
ekogroszek. Wybór pola NIE oznacza brak możliwości zgłoszenia deklaracji i kończy jej wypełnianie. 
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7. Powierzchnia ogrzewana w budynku (m2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Rok budowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

9. Rok ostatniej modernizacji budynku 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Dotychczasowa modernizacja polegała na: 

 ociepleniu ścian; 

 ociepleniu stropodachu; 

 wymianie stolarki okiennej; 

 wymianie stolarki drzwiowej; 

 inne, jakie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Podaj moc źródła ciepła do ogrzewania budynku kW* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Ilość spalanego paliwa do ogrzewania budynku w ciągu roku - liczba ton: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Czy do wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej wykorzystywane jest to samo źródło? 

 TAK 

 NIE – źródło do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, to: ……………………………………………………………………… 

14. Ilość spalanego paliwa do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku - liczba ton: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Ilość zużywanej wody w ciągu roku – m3: …………………………………………………………………………… 
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16. Wykorzystywana instalacja grzewcza w budynku – można udzielić jednej odpowiedzi poprzez jej 

zaznaczenie „X”. 

 instalacja grzejnikowa starego typu (wysokotemperaturowa: temperatura zasilania co najmniej 70 st. C, 

grzejniki żeliwne, rury o dużej średnicy, brak zaworów termostatycznych); 

 instalacja grzejnikowa nowego typu (średniotemperaturowa, grzejniki płytowe, rury o małej średnicy, zawory 

termostatyczne); 

 płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, itp.) 

 mieszana (płaszczyznowo-grzejnikowa); 

 inne, jakie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Planowana modernizacja źródła ciepła 

Planuję zamienić mój obecny kocioł na następujące nowe źródło ciepła i ciepłej wody użytkowej – podaj maksymalnie 

dwa źródła i wskaż moc każdego z nich w kW 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Dysponowanie środkami 

Proszę zadeklarować czy posiadacie Państwo/ będziecie posiadać 100% środków na realizację inwestycji przed 

uzyskaniem wypłaty dotacji. Przy wybraniu odpowiedzi „Obecnie nie…”, proszę wskazać planowane w momencie 

inwestycji źródło pochodzenia środków, np. kredyt, pożyczka, oszczędności. Można udzielić jednej odpowiedzi poprzez 

jej zaznaczenie „X”: 

  TAK 

 Obecnie nie, ale będę posiadał na etapie realizacji inwestycji 

 NIE 

19. Oświadczenie 

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany, iż przesłanie wypełnionej i podpisanej wstępnej deklaracji udziału 

w projekcie nie oznacza przyznania dotacji.  Wybranie pola NIE oznacza brak możliwości zgłoszenia deklaracji i 

kończy jej wypełnianie. Można udzielić jednej odpowiedzi: 

 TAK 

 NIE 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 


