
 

ANKIETA 

DANE IDENTYFIKACYJNE  

Imię: 
 

Nazwisko: 

Telefon: 
 

Adres e-mail: 

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA (proszę zaznaczyć  „X”)  

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła, przy jednoczesnej likwidacji starego, nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe: 

Pompa ciepła typu powietrze/woda                   ❑ Pompa ciepła typu  powietrze/powietrze                              ❑ 

Kocioł gazowy kondensacyjny                               ❑ Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie      ❑ 

Ogrzewanie elektryczne                                         ❑ Podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej             ❑                                      

Dodatkowo (możliwe wyłącznie z wymianą nieefektywnego źródła ciepła): 

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej 
wody użytkowej                                                      ❑ 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła           ❑ 

Wymiana stolarki okiennej                                    ❑ Wymiana drzwi wejściowych                                      ❑ 

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia                                   ………………………………………………. PLN 

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia                                ……………… kwartał  ……………….. rok  

Obecnie zainstalowane nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe   ….…….……………………………………………………………….………….. 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO  

Miejscowość: Ulica: 
 

Nr budynku i mieszkania: 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się  lokal mieszkalny nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej oraz nie 
istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej: 
 
                 TAK – nie jest podłączony  ❑                                                  NIE – jest podłączony ❑ 
 

Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? 
                                                                 TAK    ❑                                                                   NIE ❑ 

Jeśli TAK to na jakiej części powierzchni lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza: 
                                                              0-30%  ❑                                                  powyżej 30%  ❑ 

TYTUŁ PRAWNY  

 
Własność odrębna                                                                TAK  ❑                                                     NIE ❑ 
 
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu                    TAK  ❑                                                     NIE ❑ 
 



 

DANE DOTYCZĄCE DOCHODU  

Czy mieszka Pani/Pan w  GOSPODARSTWIE  WIELOOSOBOWYM? 
                                                          TAK   ❑                                                                         NIE ❑ 

Czy mieszka Pani/Pan w  GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM? 
                                                           TAK   ❑                                                                         NIE ❑ 

Kwalifikuje się pani/pan, by skorzystać z dofinansowania na poziomie (wybrać jedno): 

podstawowym 

 

roczne dochody nie przekraczają 
kwoty 120 tys. zł.  
Intensywność dofinansowania wynie-
sie w takim przypadku do 30% kosz-
tów kwalifikowanych, nie więcej niż 
15 tys. zł 

podwyższonym 
 
 
miesięczne dochody nie przekraczają 
kwoty: 
• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym 
• 2342 w gospodarstwie jednoosobo-
wym 
Intensywność dofinansowania wyniesie 
w takim przypadku wynosi do 60% kosz-
tów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 
tys. zł 

najwyższym 
 
 
miesięczne dochody nie przekraczają 
kwoty: 
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobo-
wym 
• Lub jest ustalone prawo do zasiłku sta-
łego, okresowego, rodzinnego lub opie-
kuńczego 
Intensywność dofinansowania wyniesie w 
takim przypadku wynosi do 90% kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł 

Ja, niżej podpisany/podpisana potwierdzam prawdziwość informacji, które zostały podane przeze mnie w niniejszej 

ankiecie. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi powyżej klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

DATA: PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ: 

  

 

Niniejszy dokument nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie w 

późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Gminę. Uzyskanie dotacji przez 

mieszkańca nastąpi po ewentualnym otrzymaniu przez Gminę Kluczbork środków finansowych z WFOŚiGW w Opolu. 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM NA 

WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 

WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY KLUCZBORK.  

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami 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) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszej ankiecie, przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w 

Kluczborku, jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:  

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@kluczbork.pl,  

• listownie na adres siedziby administratora – 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Burmistrz Miasta Kluczborka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@apawlowicz.pl, 

• listownie na adres siedziby administratora  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w Urzędzie Miasta Kluczborka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszej ankiecie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy ewentualnego 

zainteresowania mieszkańców gminy Kluczbork przystąpieniem do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: 

Programu) polegającego na wymianie źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach 

wielorodzinnych, a w przypadku gdy Gmina Kluczbork przystąpi do ww. Programu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane aby 

kontaktować się  z Państwem w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o udział w Programie. Podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu 

uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie 

systemów informatycznych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przeanalizowania zainteresowania mieszkańców ww. Programem, a 

następnie przechowywane nie krócej niż przez okres 10 lat licząc od roku następnego po zakończeniu sprawy zgodnie z kategorią 

archiwalną dokumentacji niearchiwalnej BE10. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do 

archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie 

wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, a brak podania danych spowoduje niemożność zebrania informacji, które pomocne 

będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”.  
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