
 

 

DEKLARACJA WSTĘPNA UCZESTNICTWA 

w Programie „Ciepłe Mieszkanie” 

 

Wypełnione deklaracje należy składać w terminie do 16.12.2022r. w Urzędzie  Miasta Złotów. 

 

Głównym celem programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” jest wymiana starych i 

nieefektywnych źródeł ciepła, przeprowadzenia termomodernizacji oraz zakup i wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne posiadająca prawo własności lub ograniczone 

prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł (brany jest pod uwagę 

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

 

Wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu 

 

1. Imię i Nazwisko ............................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................... 

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż 

zamieszkania) ............................................................................................................................

............... 

4. Adres modernizacji lokalu mieszkalnego (jeżeli inny niż 

zamieszkania) ............................................................................................................................

............... 

5. Numer ewidencyjny działki oraz nr księgi wieczystej działki i lokalu 

........................................................................................................................................... 

6. Telefon kontaktowy ......................................., e-mail ..................................................... 

7. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału, klasa, 

wiek)........................................................................................................................................... 

8. Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji:   

☐pompa ciepła powietrze/powietrze   ☐ pompa ciepła powietrze/woda 

☐kocioł gazowy kondensacyjny  ☐ kocioł na pellet o podwyższonym standardzie 

☐ ogrzewanie elektryczne 

9. Inne działania inwestycyjne ujęte w Programie i planowane do realizacji: 

☐ wymiana stolarki okiennej ☐ wymiana stolarki drzwiowej    

☐ montaż/wymiana instalacji c.o. i/lub c.w.u☐ montaż wentylacji mechanicznej 

☐ wykonanie dokumentacji projektowej 

10. Szacunkowe nakłady finansowe planowane do poniesienia na realizację inwestycji w zakresie 

określonym w pkt 8 i 9 (w tysiącach złotych): 

........................................................................................................................................... 

11. Planowany rok zakończenia realizacji inwestycji : ☐ 2023    ☐ 2024    ☐ 2025 

12. Poziom dofinansowania (zaznaczyć właściwe): 

 

☐poziom podstawowy (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna                            

o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł) 

☐poziom podwyższony (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) 

 

☐poziom najwyższy (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 

posiada prawo do otrzymywania zasiłku starego, okresowego, rodzinnego 

potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego 

przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta) 

 

13. Czy jest Pani/Pan właścicielem lub współwłaścicielem lokalu? ☐Tak  ☐ Nie 

14. Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? ☐Tak  ☐ Nie 

Jeśli tak – to na jakiej powierzchni?     ……………….    % powierzchni lokalu. 

15. Oświadczam że 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/ 

 

 

............................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 

 

 
UWAGA! 

 

1. Ostateczny termin złożenia deklaracji: 16 grudnia  2022 roku. Deklaracje złożone  po tym 

terminie nie będą uwzględnione. 

2. Niniejszy dokument jest jedynie zgłoszeniem chęci przystąpienia do programu   „Ciepłe 

Mieszkanie”.Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie wniosku na właściwym formularzu. 

Uzyskanie dotacji nastąpi po otrzymaniu przez Gminę  Miasto Złotów środków finansowanych z 

WFOŚiGW w Poznaniu. 

 

............................................................... 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 

 

 



 

 

Klauzula Informacyjna 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 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 niniejszym przekazuje się następujące informacje : 

- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego w tutejszym Urzędzie Miejskim  

w Złotowie przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania  

w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia, 

- tutejszy Urząd pełni funkcję Administratora Danych Osobowych, a jego przedstawicielem jest 

Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit prowadzący postępowanie administracyjne a kontakt 

możliwy jest drogą elektroniczną: urzad@zlotow.pl  lub tel. 67 263 26 40 

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem 

ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe; 

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Złotowie jest Marcin Misztal 

kontakt możliwy jest drogą elektroniczną:bhp@onet.pl 

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony 

mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich 

dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe; 

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed 

osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo 

jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania 

sprawy. 

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym 

dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego 

Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 

jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy. 

 

mailto:urzad@zlotow.pl

