
Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu: 

„Ciepłe Mieszkanie” 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko 
 

 
……………………………………………………………………………………………. 
Adres nieruchomości, której będzie dotyczył wniosek o udzielenie dotacji 

Jestem zainteresowana/y: 

 wyłącznie wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienia go 
 wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym oraz 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni 
nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego). 

Proszę wskazać właściwą grupę dochodową: 

 mój dochód nie przekracza kwoty 120 000 zł rocznie, ale przekracza wartość 1 673 zł  
(w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 342 zł (w gospodarstwie jednoosobowym) 
na jednego członka mojego gospodarstwa domowego miesięcznie, 

 mój dochód jest mniejszy niż 1 673 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 342 zł 
(w gospodarstwie jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa 
domowego miesięcznie, ale jest większy niż 900 zł (w gospodarstwie 
wieloosobowym) lub 1 260 zł  
(w gospodarstwie jednoosobowym) na jednego członka mojego gospodarstwa 
domowego miesięcznie, 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 

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. 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis  

 

 



Uwaga! 
 
✓ Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
 
✓ Ostateczny termin złożenia deklaracji: 10 październik 2022 r. Deklaracje złożone po 
tym terminie nie będą uwzględnione. 
 
✓ Niniejszy dokument jest jedynie zgłoszeniem chęci przystąpienia do programu 
„Ciepłe Mieszkanie”. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie wniosku na właściwym 
formularzu. Uzyskanie dotacji nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Mędrzechów środków 
finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie. 
 


