
 

 

Ankieta/wniosek dotycząca wymiany źródeł ciepła  
 

 

Imię i nazwisko 

 

Adres                       

Tel.                                                                                             e-mail      

1. Typ budynku                      Wolnostojący         Bliźniak           lokal w budynku 

2. Rok budowy 

3. Powierzchnia ogrzewana [m2]  

4. Wymiary budynku [m] szerokość                                               wysokość                                                      długość                             

5. Ilość kondygnacji    

6. Ilość osób zamieszkałych:  

7. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym:  

A)  Jednosobowe gospodarstwo:         Dochód do 2 056,60 zł                                        Dochód powyżej 2 056,60 zł                                

B) Wieloosobowe gospodarstwo:          Dochód do 1 287,25 zł                                        Dochód powyżej 1 287,25 zł                                

8. Ocieplenie ścian    Tak 

   Nie                     Częściowo …….. [%]   

Powierzchnia nieocieplona w m2………..  

9. Ocieplenie dachu/stropodachu    Tak 

   Nie                     Częściowo …….. [%]   

Powierzchnia nieocieplona w m2………..   

10. Okna/drzwi/bramy garażowe    Nowe 

   stare                 Częściowo …….. [%] 

Powierzchnia starej stolarki w m2………..   

11. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa   

   Węgiel………………… ton/rok    Drewno……………..ton/rok    Inne (jakie?)………………………….... 

   Gaz……………….……..m3/rok    Pelet………………….ton/rok  

   Olej opałowy………..m3/rok    Prąd…………………..MWh/rok  

12. Rok produkcji kotła                                                                             (jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu) 

13. Moc kotła  [kW]  (tabliczka znamionowa)   

14. Ciepła woda    To samo źródło co ogrzewanie    Bojler elektryczny 

   Piecyk gazowy    Inne (jakie?)……………………………………  

15. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna?    Tak    Nie 

16. Jeśli tak wskaż typ            Kolektory słoneczne    Wiatrak przydomowy 

    Ogniwa fotowoltaiczne     Pompa ciepła    Gruntowy wymiennik ciepła 

17. Czy jesteś zainteresowany wymianę źródła ciepła? 

   Tak, gdy otrzymam dofinansowanie    Tak, nawet bez dofinansowania    Nie 

18. Jeśli tak, wskaż typ         

          Kocioł gazowy                                                   Kocioł spalający biomasę                     energia odnawialna (pompa ciepła) 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 



 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych  

Wójt Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 

w celu do realizacji procedury Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 4 Oś Regionalna 

polityki energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powierza, podziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej 

emisji SPR. w szczególności przygotowania wniosku projektu, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

• Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

  

 

 

 Charsznica, dn.…………………. 

…………………………………………… 

(Czytelny podpis ) 

  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że: 

1.  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Charsznica z siedzibą w ul. Kolejowa 20 , 32-250 Charsznica           

tel: 41 38 36 162, e-mail: urzad@charsznica.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@adler.org.pl. 

3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami w celach w/w  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej   

b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania 

dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

6. Pani/Pan mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych  Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

. 
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