
DEKLARACJA WSTĘPNA UCZESTNICTWA  
W PROGRAMIE „CIEPŁE MIESZKANIE” 

 

Dane Wnioskodawcy 

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

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

Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………..…………….… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….…...…. 

 

Opis Zadania 

Adres mieszkania …………………………………………………..……………………….……… 

Likwidowany rodzaj ogrzewania / ilość źródeł ………………………..…………………….…… 

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

Klasa kotła …………………………………………………………………..…………………….…. 

 

Planowany zakres prac (zaznaczyć właściwe): 
Przedsięwzięcie główne (zakup i montaż): 

 Pompa ciepła powietrze / woda  

 Pompa ciepła typu powietrze / powietrze  

 Kocioł gazowy kondensacyjny  

 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 

 Ogrzewanie elektryczne 
 
Dodatkowe przedsięwzięcia (mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania 
przedsięwzięcia głównego, dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu  
z zakresu) 

 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  
 
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: 

Wskazać rok, w którym planowana jest inwestycja:  - 2023 /  - 2024 /  - 2025  

Przewidywana kwota całej inwestycji: ……………………….zł 

Zakwalifikowanie do poziomu dofinansowania: 

Poziom dofinansowania Zaznaczyć właściwe 

Podstawowy (do 30%)  

Podwyższony (do 60%)  

Najwyższy (do 90%)  

 
 



Pozostałe informacje: 

 
Czy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza? 
Jeśli tak – to na jakiej powierzchni (w %)? 
 
 

    TAK    (należy określić procent) ................... %                                    NIE 
 
 
Oświadczam że: 

1) Przyjmuję do wiadomości, że niniejszy dokument jest jedynie zgłoszeniem chęci 

przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” i nie stanowi gwarancji uzyskania 

dotacji na wskazany cel. 

2) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie wiąże się z powstaniem 

zobowiązań prawnych wobec Gminy Kościerzyna do realizacji inwestycji. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

mnie do programu „Ciepłe Mieszkanie. 

4) Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji nastąpi po podpisaniu Umowy 

pomiędzy Gminą Kościerzyna, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz po podpisaniu umowy dotacyjnej przez 

beneficjenta końcowego z Gminą Kościerzyna. 

 

 

............................................                                ............................................................... 

miejscowość, data                                                    podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta 

Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 w celu realizacji dofinansowania 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

………………………………….………………….. 

         podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 
 


