
 

..………………………………… 

miejscowość, data 
 
 

DEKLARACJA WSTĘPNA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

„CIEPŁE MIESZKANIE” 
 

Dane Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres 
korespondencyjny 

 

Numer telefonu 
kontaktowego 

 

Adres e-mail 
 

Opis Zadania 

Adres inwestycji 
 

Numer księgi 

wieczystej 

 

Ilość lokali w 

całym budynku 

Łączna liczba lokali  

Lokale mieszkalne  

Lokale w których prowadzona jest działalność gospodarcza  

Likwidowany 
rodzaj ogrzewania / 

ilość 

 

Klasa kotła  

Planowany 

zakres prac 

(zaznaczyć 

właściwe) 

Przedsięwzięcie główne 

Pompa ciepła powietrze / woda □ 

Pompa ciepła typu powietrze / powietrze □ 

Kocioł gazowy kondensacyjny □ 

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie □ 

Ogrzewanie elektryczne □ 

Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu 

programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się 
w budynku) 

 

□ 

Dodatkowe przedsięwzięcia (mogą zostać zrealizowane pod warunkiem 
wykonania przedsięwzięcia głównego, dopuszcza się wybór więcej niż 



 jednego elementu z zakresu) 

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody 

użytkowej 
□ 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła □ 

Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym □ 

Stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym □ 

Dokumentacja projektowa □ 

Planowany termin 

realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok (2023/ 2024/ 2025)  

Miesiąc  

Poziom Dofinansowania 

(należy zaznaczyć właściwy poziom) 

Część 1) Dla 

beneficjentów 

końcowych 

uprawnionych do 

podstawowego 

poziomu 

dofinansowania 

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa 

własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu 

mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem 

dofinansowania. 

 

Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć 

kwoty 120 000 zł (na podstawie PIT lub innych dokumentów 

wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy). 

 

 

 

 

 

 
□ 

 
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% 

faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 

zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

Część 2) Dla 

beneficjentów 

końcowych 

uprawnionych do 

podwyższonego 

poziomu 

dofinansowania 

Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem 

dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub 

ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, 

znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym 

zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 

przekracza kwoty: 

 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

 

 

 

 

 

 
 

□ 

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny 

przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony 

został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, 

nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady 

 



 Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% 

faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 

zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

Część 3) Dla 

beneficjentów 

końcowych 

uprawnionych do 

najwyższego 

poziomu 

dofinansowania 

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu 

dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie 

będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia 

następujące warunki : 

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub 

ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego 

znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym 

zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 

przekracza kwoty: 

 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

 1 260 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 wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□ 

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, 

która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym 

dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny 

jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został 

przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie 

przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

 
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% 

faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 

zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

Pozostałe informacje 

Czy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest TAK NIE 

działalność gospodarcza? □ □ 

Jeśli tak – to na jakiej powierzchni (w %)? ………………. %  



Czy budynek mieszkalny wielorodzinny, w 

którym znajduje się lokal mieszkalny jest 

podłączony do cieci ciepłowniczej, bądź 

istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej i 

dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej? 

 
 

TAK NIE 

□ □ 

 

Oświadczam że : 

1) Zapoznałem się z treścią Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie 

przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz 

pozostałymi załącznikami zamieszczonymi pod adresem 

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ 

2) Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy dokument jest jedynie zgłoszeniem chęci 

przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” i nie stanowi gwarancji uzyskania 

dotacji na wskazany cel. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie wiąże się z powstaniem 

zobowiązań prawnych wobec Gminy Uniejów do realizacji inwestycji. 

4) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

mnie do programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

5) Przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta 

końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 

wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może 

nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta 

końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia 

pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszty 

poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. 

6) W przypadku zakwalifikowania mnie do programu zobowiązuje się do przedłożenia 

wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej 

realizacji 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………….. 

Miejscowość, data Podpis Wnioskodawcy 

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) - (RODO), 
informuję, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani danych osobowych jest odpowiednio: Burmistrz Miasta w Uniejowie z siedzibą: ul. bł. Bogumiła 13, 99 
– 210 Uniejów.  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani się skontaktować w sprawach ochrony Pani danych osobowych 
poprzez adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Pani danych. Dane przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 
oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych opisanych powyżej. 

Administrator zaprzestanie przetwarzać  Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych 
będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do: 

1. wywiązania się z obowiązku prawnego, 

2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi, 

3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym 
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom 
lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) Podmioty upoważnione do odbioru Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) Podmioty, które przetwarzają Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

7. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych 

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 

b) prawo do sprostowania swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta w Uniejowie, przy czym 
podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. 
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