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

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy  Brzeszcze
 

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem
wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań na terenie Gminy Brzeszcze.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko:

Adres korespondencyjny:

Telefon:

Adres e-mail:

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła i/lub usprawnienia energetycznego 
* Właściwe proszę zaznaczyć  X

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                                                         ❑
Instalacja centralnego ogrzewania oraz                      Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła   ❑ ❑
instalacja ciepłej wody użytkowej

Wymiana stolarki okiennej                                            Wymiana drzwi wejściowych                              ❑ ❑

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO
Miejscowość:

Nr budynku i mieszkania:

Ile lokali mieszkalnych  jest wydzielonych danym budynku ?

Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza?

                                              TAK                                                       NIE❑ ❑
TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU:

Czy Pani/Pan posiada ? :



Własność                              TAK                                                        NIE❑   ❑

Współwłasność                    TAK                                                       NIE❑   ❑

Ograniczone prawo 
do lokalu                               TAK     jakie? …....................................................................................❑

DANE DOTYCZĄCE DOCHODU

Czy Pani/ Pana dochód roczny nie przekracza kwoty 120.000,00 zł?

                         TAK                                                                             NIE❑   ❑
  Jeżeli NIE to proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy mieszka Pani/Pan w  GOSPODARSTWIE  WIELOOSOBOWYM?

                         TAK                                                                             NIE❑   ❑

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

 Czy lokal jest mieszkaniem komunalnym ?
                          TAK  ❑                                                                            NIE  ❑

DATA:                                                                         

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ:

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!



Klauzula informacyjna

O ile w formularzu nie określono inaczej, to Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia
obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
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).

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Brzeszcz z siedzibą w Brzeszczach przy
ul. Kościelnej 4. (32-620 Brzeszcze).

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Gminy w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 4
jest Rafał Szałaśny, e-mail: iod@um.brzeszcze.pl, tel. 327728500.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

4. Informujemy  o  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia              14.07.1983 r.
o narodowym  zasobie  archiwalnym i  archiwach  (Dz.U.2020.164 t.j)  lub  innych  szczegółowych
przepisach prawa.

6. Ma  Pan/i  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
przetwarzanie  danych  osobowych  Pana/i  dotyczących  naruszałoby  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
profilowane,  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  ani  udostępniane  organizacjom
międzynarodowym.

mailto:iod@um.brzeszcze.pl

