
Załącznik nr 1 do wniosku (dot. programu „Ciepłe Mieszkanie”) 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO 

RODZAJ 
BUDYNKU 

ROK 
BUDOWY 

ILOŚĆ LOKALI 
MIESZKALNYCH 

W BUDYNKU 
ADRES LOKALU: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR BUDYNKU, NR LOKALU 

NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

     
POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA 
LOKALU [m2] 

POZIOM DOFINANSOWANIA 

 

□ POZIOM PODSTAWOWY (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której dochód roczny nie przekroczy kwoty 120 000 zł); 

□ POZIOM PODWYŻSZONY (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 
2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym); 

□ POZIOM NAJWYŻSZY (beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany 
w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w 
gospodarstwie jednoosobowym). 

WSZYSTKIE 
AKTUALNE 

ŹRÓDŁA 
OGRZEWANIA 

KOCIOŁ C.O. OGRZEWANIE MIEJSCOWE 

□ zasypowy 
(węgiel/drewno) 
 
Klasa kotła ……………. 

□ automatyczny 
(ekogroszek/pellet) 
 
Klasa kotła …………… 

□ gazowy □ olejowy 

□ piece kaflowe _____ szt. 
□ trzon kuchenny _____ 
szt. 
□ kominek _____ szt. 
□ koza _____ szt. 

□ ogrzewanie 

elektryczne 

CZY W LOKALU PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ 
I/LUB DRZWIOWEJ? 

CZY INWESTYCJA PRZEWIDUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ? 

□ TAK (jeśli tak, zaznacz planowany zakres oraz wymiary) 

□ NIE 

Planowany zakres: 

□ stolarka okienna ______ m2 

□ stolarka drzwiowa ______ m2 

□ TAK (jeśli tak, zaznacz planowany 
zakres) 
□ NIE 

Planowany zakres: 

□ modernizacja instalacji co lub cwu; 
□ wymiana źródła ciepła; 
□ wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; 
□ budowa wewnętrznej instalacji gazu 

NOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA INNE PLANOWANE MODERNIZACJE 
PLANOWANY ROK 

WYMIANY 
DATA I PODPIS 

DEKLARUJĄCEGO 

□ pompa ciepła powietrze/woda; 
□ pompa ciepła typu powietrze/powietrze; 
□ pompa ciepła o podwyższonym standardzie; 
□ 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. 

□ 2022 

□ 2023 

□ 2024 

 
 
 

……………………………………. 
data i podpis 

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


