
Urząd Miasta Kutno 

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 
99-300 Kutno 
 

Deklaracja  

osób zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę źródeł ciepła  
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się                             

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie Gminy Miasto Kutno,  

w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 

 

Niniejsza deklaracja nie stanowi zobowiązania czy też oficjalnego zgłoszenia udziału                           

w programie. Ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Miasta, 
spełniających wskazane w programie kryteria, realizacji inwestycji w zakresie wymiany  

źródła ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących 
się w budynkach wielorodzinnych. 

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w ww. programie należy wypełnić 

i dostarczyć deklarację do Urzędu Miasta Kutno, do dnia 16 grudnia 2022 r. 

 

Ja niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko), 

deklaruję chęć udziału w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”, w związku                                 
z działaniami modernizacyjnymi planowanymi w lokalu mieszkalnym, znajdującym                                 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Kutnie, przy ulicy: 

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

Dane zgłaszającego 

1. Imię i nazwisko  
 

2. Adres zamieszkania  
 

3. Numer telefonu 
 

 

4. e-mail  
 

Miejsce i zakres planowanych działań 

5. Adres lokalu, którego 
dotyczy inwestycja 

 
 

6. Tytuł prawny do lokalu, 
którego dotyczy 
inwestycja 
 
(przy właściwym należy 
zaznaczyć X ) 

 własność / współwłasność 

 ograniczone prawo rzeczowe  
(użytkowanie, służebność, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, służebność 
osobista) 



7. Rodzaj planowanego do 
zainstalowania źródła 
ciepła 
 
(przy właściwym rodzaju 
ogrzewania należy 
zaznaczyć X ) 

 pompa ciepła powietrze/ powietrze 

 pompa ciepła powietrze/woda 

 kocioł gazowy kondensacyjny 

 kocioł na pellet o podwyższonym standardzie 

 ogrzewanie elektryczne 

 podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej 

8. Inne działania 
inwestycyjne ujęte w 
Programie i planowane 
do realizacji  
 
(przy planowanym 
działaniu należy zaznaczyć 
X ) 

 wymiana stolarki okiennej 

 wymiana stolarki drzwiowej 

 montaż/wymiana instalacji c.o. i/lub c.w.u.  

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła/rekuperacja 

 wykonanie dokumentacji projektowej 

9. Czy w lokalu 
prowadzona jest 
działalność 
gospodarcza? (tak/nie) 

 

10. Powierzchnia lokalu 
przeznaczona na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (m2) 

 

 

Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną uprawnioną do uzyskania:                                             
(proszę zaznaczyć X we właściwej kratce): 

 Rodzaj poziomu dofinansowania według kryterium dochodowego 
 

 podstawowego poziomu dofinansowania  
• dotyczy osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 120.000,00 zł 

(dochód tylko Wnioskodawcy). 
• poziom dofinansowania może wynieść: do 30% kosztów kwalifikowanych, nie 

więcej niż 15 tys. zł 
 

 podwyższonego poziomu dofinansowania  
• dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, nie przekracza kwoty:                
• 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub  
• 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym  



• poziom dofinansowania może wynieść: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej niż 25.000,00 zł  

 
 

 najwyższego poziomu dofinansowania  
• dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, nie przekracza kwoty:  
• 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub  
• 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub  
• które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku 

okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kutnie, 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 

• poziom dofinansowania może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej niż 37.500,00 zł. 
 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE DEKLARACJI 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zakresem i celami programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz 
spełniam kryteria kwalifikowalności określone dla Programu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej ankiety, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1781). 

 
 

Kutno, dnia………………………,   ……….............................................. 

                                                                                            (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO), informuję                               
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno, reprezentowany 
przez Prezydenta Miasta Kutno, z siedzibą: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno. 

2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także 
przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, którym w Urzędzie Miasta Kutno jest Pan Piotr Ryś, poprzez e-mail: 
iod@um.kutno.pl. tel.: 24 253 11 63 lub pisemnie na adres Administratora. 

4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w celu analizy ewentualnego 
zainteresowania mieszkańców miasta Kutna przystąpieniem do Programu Priorytetowego 
„Ciepłe Mieszkanie” polegającego na wymianie źródeł ciepła oraz poprawie efektywności 
energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa bądź podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych 
na podstawie zawartej z nimi umowy.    

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                    
w tym profilowaniu. 

8. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa 
jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych                                      
ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania a po tym czasie, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku 
archiwizacyjnego, o którym mowa  w przepisach o archiwizacji . 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do: 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo                             
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

(W tym zakresie osoba ta może zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych) 

11. W przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
niezgodnym z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

 

mailto:iod@um.kutno.pl

