
 

 

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
W PROGRAMIE „CIEPŁE MIESZKANIE” 

 

➢ Wypełnione deklaracje należy składać w terminie do 30.11.2022r. w Urzędzie Gminy w Murowie. 
 

 

WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA. 
DEKLARACJA STANOWI JEDYNIE ZGŁOSZENIE CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”. 

 
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może 
skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

1. DANE PODSTAWOWE 
 

IMIĘ I NAZWISKO   

ADRES 

ZAMIESZKANIA 
 

NR TELEFONU  

DANE LOKALU MIESZKALNEGO 

MIEJSCOWOŚĆ  NR KSIĘGI WIECZYSTEJ  

NR LOKALU  
NR DZIAŁKI, NA KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ BUDYNEK 
 

KOD POCZTOWY  
POWIERZCHNIA 

MIESZKANIA 
 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ, OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE (PODAĆ JAKI?) 

 

 

2. PLANUJĘ UBIEGAĆ SIĘ O WSPRACIE NA LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU 
WIELORODZINNYM: (Proszę wybrać jedną  opcji zgodnie z osiągniętymi dochodami) 
 

 Szacowana kwota dotacji 

W ramach części 1 Programu – Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy właścicieli 
lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł. (na podstawie PIT 
wnioskodawcy) 
Poziom dofinansowania może wynieść do: 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny. 
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W ramach Części 2 Programu – Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy właścicieli 
lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza 
kwoty: 1 673 zł w gosp.  wieloosobowym oraz 2 342 zł w gosp. jednoosobowym.  
Poziom dofinansowania może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny. 
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, o którym mowa w 
pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

W ramach Części 3 Programu – Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy właścicieli lokali 
mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza kwoty: 900 zł w 
gosp. wieloosobowym oraz 1 260 zł w gosp. jednoosobowym 
lub właściciel ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta. 
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.  
Poziom dofinansowania może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 
nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny. 
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.  

 

 

3. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU 
 

Lp.  Nazwa kosztu Wnioskuję o dofinansowanie 

1 Pompa ciepła powietrze/woda  

2 Pompa ciepła typu powietrze/powietrze  

3 Kocioł gazowy kondensacyjny  

4 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie  

5 Ogrzewanie elektryczne  

6 
Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła,  

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

 

7 
Instalacja centralnego ogrzewania  

oraz instalacja ciepłej wody użytkowej  

8 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  

9 Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym  

10 Stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym  

11 Dokumentacja projektowa  
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4. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI  (proszę podać co najmniej miesiąc i rok) 
 

ROZPOCZĘCIE  ZAKOŃCZENIE 
 
 
 

 

5. CZY W LOKALU MIESZKALNYM PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
ROZUMIANA ZGODNIE Z UNIJNYM PRAWEM KONKURENCJI? 
 

                               TAK                        NIE 
 

Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności 
gospodarczej (w m2) 

 

% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego wykorzystywanej 
na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

 

6. CZY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA ZOSTANIE ZLIKWIDOWANE DOTYCHCZASOWE 
ŹRÓDŁO CIEPŁA NA PALIWO STAŁE? 
 

                                TAK                        NIE 
 

Łączna liczba źródeł ciepła na paliwo stale podlegających likwidacji: ……………. szt. 

 

OŚWIADCZENIA: 
 

− 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. 

− Oświadczam, iż na lokal mieszkalny nie uzyskano wcześniej dofinansowania w ramach programów 

priorytetowych NFOŚiGW. 

− Oświadczam, iż zapoznałem się treścią Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dostępnego na 

stronie: https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie/dokumenty-programowe  

− Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby 

przygotowania przez Gminę Murów wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 

„Ciepłe Mieszkanie” (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781.). 

− Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 

− Przyjmuję do wiadomości, iż niniejszy dokument jest jedynie zgłoszeniem chęci przystąpienia do 

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

− Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu 
podatku VAT / mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT.*  
(w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto) 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

……………………………………………                                    ……………………………………………………… 
        Miejscowość                                                                       (data i podpis osoby składającej deklarację) 

https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie/dokumenty-programowe
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INFORMACJE DODATKOWE: 
 

− Udzielenie dotacji nastąpi dopiero po podpisaniu przez Gminę Murów umowy i otrzymaniu 
środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu.  

− Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: 
https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie/dokumenty-programowe  

− Koszty kwalifikowane określone zostały w Programie, w tym w szczególności w Załączniku nr 1 – 
Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla programu,  

− przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy  
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.  

− przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb programu, należy rozumieć budynek 
mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne 
lokale mieszkalne.  

− przez nieefektywne źródło ciepła w rozumieniu programu należy rozumieć źródło ciepła na 
paliwo stałe niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 
sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe lub Rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo 
stałe.  

− Wymianie/likwidacji muszą ulec wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań 
minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie 
zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania 
ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym 
uchwał antysmogowych1 obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się 
lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem,  

− Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie 
trwałości nie może zmienić się przeznaczenia lokalu mieszkalnego, nie można zdemontować 
urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia, a także nie można zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, 
niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Załączniku  
nr 1 do Programu,  

− Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu,  

− Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu 
mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  
w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on 
podłączony do sieci ciepłowniczej,  

− W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej 
przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie 
kwalifikuje się do dofinansowania. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie/dokumenty-programowe
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm. ) – dalej „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Murów jest: Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, 

2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych - kontakt Wojciech Olender - 

iod@murow.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Murów – przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawieranych umów oraz 

udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: Pani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane w celu zebrania wstępnych deklaracji uczestnictwa, służących do 

oszacowania liczby lokali mieszkalnych, w których realizowane będą przedsięwzięcia w 

ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl ) . 

8. Pani/Pana dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 
………………………..............................................  

                                                                                              data i podpis wnioskodawcy 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

