
DEKLARACJA 

o udziale w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na 

paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących 

się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Pisz 

Dane Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres 

korespondencyjny 
 

Numer telefonu 

kontaktowego 
 

Adres e-mail  

Opis Zadania 

Adres inwestycji  

Tytuł prawny do 

nieruchomości 
 

Likwidowany rodzaj 

ogrzewania / ilość 
 

 

Planowany 

zakres prac 

(zaznaczyć właściwe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
  □ 

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   □ 

Koszt zadania  

Planowany termin 

realizacji od – do 

 

Poziom Dofinansowania 
(należy zaznaczyć właściwy poziom) 

Część 1. 

Dla beneficjentów 

końcowych 

uprawnionych do 

podstawowego 

poziomu 

dofinansowania 

Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, 

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: 

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio 

złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych; 

b) ustalonym: 

- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia 

ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za 

dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku oraz 

- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego 

dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce 

podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku 

wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra; 

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu 

ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie; 

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju 

w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku 

o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. 

   W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje 

się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. 

   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 

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. 

 

 

 

UWAGA! We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie 

beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą 

zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską 

EN 303-5. 

 

 

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) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udzielenia niniejszej 

dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

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

    (Data złożenia wniosku)                                                                                       (Podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

