WNIOSEK
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
na terenie Gminy Lublin.

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
Pompa ciepła powietrze / woda
zakres prac
(zaznaczyć właściwe)

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

Część 2) Dla
beneficjentów
końcowych
uprawnionych do
podwyższonego
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,
2) do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej
niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym
położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej
zanieczyszczonych gmin.
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

□

□

Część 3) Dla
beneficjentów
końcowych
uprawnionych do
najwyższego
poziomu
dofinansowania

przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej
niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
2) do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej
niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym
położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej
zanieczyszczonych gmin.
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,
do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej
niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym
położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej
zanieczyszczonych gmin.

□

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)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane
adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za
pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach uczestnictwa w Programie Ciepłe
Mieszkanie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest złożenie wniosku.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:


prawo dostępu do danych osobowych,



prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;



prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;



prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;



prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane
na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;



prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy;



prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Niepodanie danych wiąże się z rezygnacją z udziału w Programie Ciepłe Mieszkanie organizowanym
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

