
URZĄD MIASTA I  GMINY GNIEW  

 

Wstępna deklaracja skorzystania z dofinansowania  

w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” 

1. Dane osoby zainteresowanej udziałem w programie: 

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

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres i dane mieszkania: 

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr domu/lokalu:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny:…………………………………………………. 

Numer księgi wieczystej:…………………………………………………………………………………………………………. 

Rok budowy budynku/lokalu:…………………………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia mieszkania:……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Posiadane źródło ciepła: 

Producent, model:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok produkcji:…………………………................…….Moc [kW]:………………………………………………………… 

Paliwo:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Proszę wskazać właściwą grupę dochodową: 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA- POZIOM PODSTAWOWY DOTACJI 
(do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tyś. na jeden lokal 
mieszkalny) 
Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 
tyś. zł (na podstawie deklaracji rocznej PIT). 
 
 

 
 
 

 



CZĘŚĆ DRUGA- POZIOM PODWYŻSZONY DOTACJI 
(do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tyś. na jeden 
lokal mieszkalny) 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

- 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
- 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
 

 
 
 

 

 

CZĘŚĆTRZECIA- POZIOM NAJWYŻSZY DOTACJI 
(do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tyś. zł na jeden 
lokal mieszkalny) 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego  nie może przekraczać: 

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
lub 
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzinnego lub zasiłku opiekuńczego, 
potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek 
beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku 
oraz okresu, na którym 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Planowana realizacja przedsięwzięcia: 

 

 wymiana 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), podłączenie budynku do 

sieci ciepłowniczej, 

 wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym  

oraz zakup/ montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody 

użytkowej 

 wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym  

oraz zakup/montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

 

 wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym  

oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym (drzwi oddzielające 

lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego). 

 dokumentacja projektowa. 



Oświadczam, że posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub 

ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

         ………………………………………… 
              (data i podpis Beneficjenta) 

 

Oświadczam, że 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. 

 

         ………………………………………… 
              (data i podpis Beneficjenta) 

 

UWAGA ! 

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

tym terminie nie będą uwzględnione. 

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

Mieszkanie” i nie stanowi gwarancji uzyskania dotacji na wskazany cel. 

3. Udzielenie dotacji nastąpi po przystąpieniu i otrzymaniu przez Urząd Miasta i Gminy Gniew 

środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

 

Ponadto: 

- przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie wiąże się z powstaniem zobowiązań 

prawnych wobec Urzędu Miasta i Gminy Gniew do realizacji zadania, 

-  przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie 

do programu „Ciepłe Mieszkanie”, 

- przyjmuję do wiadomości, że inwestycję można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku 

o dofinansowanie na właściwym formularzu i podpisaniu umowy z gminą, 

- w przypadku zakwalifikowania mnie do programu zobowiązuję się do przedłożenia. 

wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej 

realizacji. 

 

………………………………………… 
              (data i podpis Beneficjenta) 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z siedziba pod adresem Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, tel. 58-535-22-
55, e-mail: sekretariat@gniew.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@gniew.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze złożeniem Wstępnej deklaracji skorzystania 
z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt. 3. 
Po upływie tego okresu będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez 5 lat.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu, jako przysługujące w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (vide: art. 21 ust. 1 RODO). 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, realizowanego przez 
Administratora, wynikającego z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, na podstawie których 
realizowane jest zadanie publiczne w ramach rządowego programu "Ciepłe Mieszkanie". W związku z tym 
nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, tj. 
niemożnością uczestnictwa w tym programie. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 
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