Wstępna deklaracja wyrażająca chęć skorzystania
z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu (wymagany) ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail (niewymagany) …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres nieruchomości, której będzie dotyczył wniosek o udzielenie dotacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż:


posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego1
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,



mój dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000,00 zł2.

Jestem zainteresowana/y:


likwidacją wszystkich kotłów na paliwo stałe nie spełniających norm klasy 5 wg PN-EN 303-

5:2012 oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania paliw stałych tzw. „kopciucha”
i zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła (np.: pompa ciepła typu powietrze/woda, pompa
ciepła typu powietrze/powietrze, kocioł gazowym kondensacyjnym, kocioł na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne).
Dodatkowo może być wykonana (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):




wymiana stolarki okiennej,
wymiana stolarki drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska
zewnętrznego),
zakup/montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

1

W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli
przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.
2

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), stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany
w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy określić, do którego poziomu dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie
jest Pan/Pani uprawniony/a: *
 podstawowy

 podwyższony

 najwyższy

* Poziomy dofinansowań
1. Poziom podstawowy dofinansowania,
- dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000,00 zł3.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:
30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
2. Poziom podwyższony dofinansowania,
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego miesięczny dochód przypadający na osobę
nie przekracza kwoty 1 673,00 zł,
- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód przypadający na osobę
nie przekracza kwoty 2 342,00 zł.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:
60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
3. Poziom najwyższy dofinansowania,
- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego miesięczny dochód przypadający na osobę
nie przekracza kwoty 900,00 zł,
- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód przypadający na osobę
nie przekracza kwoty 1 260,00 zł.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:
90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
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Brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

UWAGA !
1. Ostateczny
termin
złożenia
deklaracji:
po tym terminie nie będą uwzględnione.

10.12.2022

r.

Deklaracje

złożone

2. Niniejszy dokument stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe
Mieszkanie”. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku
na właściwym formularzu udostępnionym przez Gminę a następnie podpisanie umowy.
Uzyskanie
dotacji
przez
mieszkańca
nastąpi
pod
warunkiem
otrzymania
przez Gminę Kobierzyce środków finansowych z WFOŚiGW we Wrocławiu.
3. Dofinansowanie jest możliwe tylko pod warunkiem likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,
o którym mowa w oświadczeniu i za zgodą jego wszystkich współwłaścicieli.

…….………………………………………………….
data i podpis właściciela lokalu mieszkalnego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO4 informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy
Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres e-mail: IOD@ugk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy
o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie i jej późniejszej realizacji;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest konieczność
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b, c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, w związku ustawą Prawo o ochronie środowiska, ustawą o samorządzie
gminnym i ustawą o finansach publicznych. Dobrowolnie podane dane kontaktowe będą przetwarzane
na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie – dane nie będą przekazywane;
6. Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej - dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego;
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji;
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora wydania kopii danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………………………..
data i podpis

RODO - Rozporządzenie 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).
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