
 
Urząd Miejski w Dobiegniewie 
ul. Obrońców Pokoju 24 
66 - 520 Dobiegniew 
 

DEKLARACJA 

uczestnictwa w programie „CIEPŁE MIESZKANIE”  

termin złożenia ankiety do 25.11.2022 r. 

Imię i nazwisko  
 

 
 

Adres zamieszkania  
 

 
 

Adres planowanego przedsięwzięcia 
(wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszania) 

 

Nr telefonu  
 

 

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

OBOWIĄZKOWO 
Demontaż wszystkich nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwa stałe służące do 
ogrzewania lokalu mieszkalnego  

 
……………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………… 
(podać rodzaj istniejącego ogrzewania, szt.) 

 
� zakup i montaż źródła ciepła 
wymienionego w Załączniku nr 1 do 
programu do celów ogrzewania lub 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
� podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej 

 
 

…………………………………… 
(rodzaj nowego źródła ciepła) 

 
 

……………………………………. 
(prognozowany koszt w zł) 

DODATKOWO 
Demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu 
w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od 
przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do 
kotła 

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

(wskazać zakres) 

 
 

…………………………………….. 
(prognozowany koszt w zł) 

Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym 
lub drzwi oddzielających od przestrzeni 
nieogrzewanej lub środowiska 
zewnętrznego (zawiera również demontaż) 

 
� okna - ….. szt. 

 
� drzwi - ….. szt. 

  
……………… zł 

 
…………….. zł 

Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła  ……………………………. zł 



Dokumentacja projektowa 
……………………………. zł 

Telefon kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie 95 7488 157. 

 
 

 
………………………………………………………. 

                                                                                                                       data,  czytelny podpis  
 
- Program Ciepłe Mieszkanie dot. jedynie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych.  
- Beneficjentem końcowym programu może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa 
rzeczowego do lokalu. 
- Intensywność dofinansowania, w formie refundacji, uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy lub 
osób w gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie: 
 - podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł, 

- podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł (przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 673 zł w 
gospodarstwie wieloosobowym; 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym), 
- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł (przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym; 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym). 

- Beneficjent końcowy (wnioskodawca) będzie zobowiązany do zakończenia planowanego przedsięwzięcia 
do końca 2023 r. 
- W przypadku nieotrzymania przez Gminę Dobiegniew dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na wykonanie przedmiotowego zadania lub małego 
zainteresowania wśród mieszkańców - program nie będzie realizowany. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z 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) zwanym dalej RODO informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Dobiegniewie z siedzibą w Dobiegniewie 
przy ul. Obrońców Pokoju 24, tel.: 957611001, adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl. Administrator 
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować. Kontakt z inspektorem 
ochrony danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: 570 855 090 pod adresem  
e-mail: bogdan.spetany@cbi24.pl.   
Dane przetwarzane są dla celów związanych z dofinansowaniem w programie „Ciepłe mieszkanie”. 
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa.  
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