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…………………….., dn. ………………………….. 

 
 
 
 
 
 
/Data wpływu oraz pieczęć UG / 

ANKIETA 
określająca zapotrzebowanie na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych 

 
1. DANE POTENCJALNEGO  UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię: Powiat: 
Nazwisko: Ulica: 
Miejscowość:  Nr domu: Nr lokalu: 
Kod pocztowy: Telefon: 
Województwo: e-mail: 
 
2. CZY W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA GMINY DO REALIZACJI PROJEKTU DOTYCZĄCEGO WYMIANY 

URZADZEŃ GRZEWCZYCH JEST PAN/I ZAINTERESOWANY/A UCZESTNICTWEM W ZADANIU 
DOTYCZĄCYM INSTALACJI (proszę zaznaczyć X) 

a) Kocioł na ekogroszek   
b) Kocioł na biomasę (np. drewno, pellet)  
c) Kocioł elektryczny  
d) Kocioł olejowy  
e) Kocioł na paliwa gazowe  
 

3. LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI 
Miejscowość: Ulica: 
Kod pocztowy: Nr domu: 
Nr działki geodezyjnej: Nr lokalu: 
Rok budowy: Technologia budowy (zaznaczyć właściwe X): 

cegła   
pustak  
inne  

 
4. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA: 

Czy w budynku występują instalacje OZE? Jeżeli tak prosimy podać zainstalowaną moc i roczną produkcję: 
 

a) kolektory słoneczne     b) panele fotowoltaiczne     c) pompa ciepła    d) nie występują  
e) inne , jakie: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Moc instalacji [kW]: ………… 

Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
a) prawo własności     b) prawo użytkowania wieczystego    c) użytkowanie    d) dzierżawa    e) najem 
f) samoistne posiadanie    g) inne formy prawne/ wpisać jakie? …………………………………………………… 

Rodzaj budynku (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
a) wolnostojący      b) bliźniak        c) szeregowiec, wielorodzinny 

Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnię lokalu): 
…………………. m² 
Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnię lokalu): 
………………… .m² 
Liczba kondygnacji naziemnych:  ……………………………….. 
 
Liczba osób zamieszkujących budynek: …………………….... 
Czy gospodarstwo domowe/dom mieszkalny/ma rozdzielne zasilanie od budynków gospodarstwa rolnego, 
budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza /oddzielny licznik energii elektrycznej/? 
a) tak              b) nie 
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5. DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA W CIEPŁO (wypełniają osoby zainteresowane montażem pompy ciepła) 
 
Moc zainstalowanego kotła kW …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rodzaj ogrzewania (proszę zaznaczyć właściwe): 
 
a) piec – drewno    b) piec węgiel    c)kocioł węglowy     d)kocioł olejowy     e) kocioł gazowy     f) kocioł pelet      
g) instalacja solarna c.w.u     h) bojler elektryczny c.w.u.    i) inny (wskazać jaki) ……………………………………………….   
 
 

UWAGA!!!!!!!!!! 
OBOWIAZKIEM MIESZKAŃCA JEST WYKONANIE NA WŁASNY KOSZT ŚWIADECTWA 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU DO DNIA 31 STYCZNIA 2020 R.                                      
I DOSTARCZENIE DO URZĘDU GMINY . 
W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ MIESZKANIEC NIE 
BĘDZIE ROŚCIŁ SOBIE PRAW DO ZWROTU ŚRODKÓW PONIESIONYCH ZA OPRACOWANIE 
W/W DOKUMENTU.  

 
 

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 zawartych w ankiecie określającej 
zapotrzebowanie na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Wielgomłyny.  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. 
Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 
1) żądania dostępu do danych osobowych; 
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
3) wniesienia sprzeciwu; 
4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------      ----------------------------------------------- 
/ miejscowość, dnia/       /czytelny podpis/ 

  
 


