
Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu ogłosił nabór dla gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach 

którego można ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych.  

 

Gmina Jastrowie przygotowuje się do złożenia wniosku do ww. Programu, dlatego 

zachęcamy do złożenia wstępnej deklaracji w celu oszacowania potrzeb mieszkańców. 

 

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb UGiM w Jastrowiu złoży wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w przypadku uzyskania 

dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. 

➔ Beneficjentem Programu jest gmina; 

➔ Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny 

wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu 

mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w 

Programie. 

Zakres finansowania: 

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych 

źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: 

• zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo 

• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku  

Dodatkowo mogą być wykonane: 

• modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej; 

• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od 

przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż); 

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; 

• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. 

Informacja o wysokości dofinansowania względem dochodów: 

POZIOM PODSTAWOWY – do 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 15 

000,00 zł  (dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120 000,00 zł) 

POZIOM PODWYŻSZONY - do 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 25 

000,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 

kwoty 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 342,00 zł w gospodarstwie 

jednoosobowym) 

POZIOM NAJWYŻSZY- do 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 37 500,00 

zł (miesięczny dochód na jednego członka i 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym) 

Prosimy o składanie do 23.09.2022r. wstępnych deklaracji udziału w projekcie w wersji 

papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie przy ul. Gdańskiej 79.  



WSTĘPNA DEKLARACJA 
o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę 

nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w 

lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

 

Dane Wnioskodawcy 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

PESEL  

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres 

korespondencyjny 
 

Numer telefonu 

kontaktowego 
 

Adres e-mail  

Czy w lokalu 

mieszkalnym 

prowadzone jest 

działalność 

gospodarcza 

rozumiana zgodnie 

z unijnym prawem 

konkurencji 

TAK/NIE* 
 

 
 

 

 

 

*właściwe podkreślić 

% powierzchni 

całkowitej lokalu 

wykorzystanej na 

prowadzenie 

działalności gosp. 

 

Opis Zadania 

Adres inwestycji  

 
 

Tytuł prawny do 

nieruchomości  
 

Likwidowany 

rodzaj ogrzewania / 

ilość 

                                                                                                
                                                                                                       (zaznaczyć 

właściwe) 

Planowany zakres 

prac  

 

 

 

 

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 

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. 

 

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 

 

1) 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 

 

1) 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 

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu 

dofinansowania jest 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 

 

1) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 

37 500 zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/


 

REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH [RKI-01] 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 
 

 

Utw.: admin 2022-08-09 10:29:13 
 

 

 RKI # 133 
  

  

Mod.: admin 2022-08-09 10:29:13 
 

 

 ADMINISTRATOR DANYCH 

 

 WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH 
 

Nazwa administratora Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
 

 

Imię i nazwisko Burmistrz Gminy i Miasta Piotr Wojtiuk 
 

. 
 

 

Dane kontaktowe ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie 
 

 

Dane przedstawiciela 
 

 

Dane inspektora IOD Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl 
 

 

Więcej administratorów 
 

 

 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 
 

Czynności przetwarzania 
 

Realizacja projektu "Ciepłe mieszkanie" 
 

 

Cel przetwarzania 
 

Realizacja obowiazków Administratora Danych 
 

 

Kategorie danych 
 

zwykłe i szczególne 
 

 

Postawa prawna przetw. 
 

[POP] [art. 6 ust. 1 lit. c RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 

 

  

 

Źr. pozyskania danych 
 

własne 
 

 

Źr. pochodzenia danych 
 

od osoby 
 

 

Termin usun. danych 
osobowych 

 

  

 

Podstawa 
 

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
 

 

Zbiory 
 

Uczestnicy projektu "Ciepłe mieszkanie" 
 

 

 PRAWA I KONSEKWENCJE 
 

Prawo dostępu do danych osobowych: 
 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wobec prawa do usunięcia danych ich 
przenoszenia oraz sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 RODO 

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania 
zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

 

 

 ODBIORCY DANYCH 
 

Opis Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie przepisów 
prawa. 

 

 

 

Kat. odbiorców organy władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa 
osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikaja z obowiązujacych przepisów prawa 

 

  

 

 PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
 

Opis Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

 

Przekazanie do państwa trzeciego / org. międzynarod. 

 

NIE 

 

 

Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod. 

 

 

 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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