
 

 
 

Pieczęć wpływu 

Dziennik Podawczy Urząd Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski 

 

 

 

ANKIETA 

informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na 

terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – II etap” 

 

A. LOKALIZACJA BUDYNKU 

Adres …………………………………………………………………… 

Nr działki ewid. …………………………………………………………………… 

Rodzaj zabudowy □ wolnostojący                      □ bliźniak 

□ mieszkanie w budynku wielorodzinnym 

Czy w budynku prowadzona 

jest działalność gospodarcza? 
□ Tak                                 □ Nie 

Ilość mieszkańców ………………………………………………………………….... 

 

B. DANE WŁAŚCICIELA BUDYNKU 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………............... 

Tytuł prawny do nieruchomości □ własność          □ współwłasność 

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………... 

E-mail …………………………………………………………………... 

 

C. DANE O BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY 

Rok budowy ………………………………………………………………… 

Ogrzewana powierzchnia 

użytkowa ( m2) 

………………………………………………………………… 

    Ankieta nr ………. 

 

        



 

Ocieplenie ścian □ TAK-wełna min lub styropian…….cm □ NIE 

Ocieplenie dachu/stropodachu □ TAK-wełna min lub styropian…….cm □ NIE 

Rodzaj okien □ drewniane – starego typu z dwoma kwaterami 

□ drewniane – nowoczesne, z szybą zespoloną 

□ PCV – z szybą zespoloną 

□ inne (jakie?)…………………………………. 

Sposób ogrzewania budynku □ c.o. z kotłem węglowym zasypowym  

□ c.o. z kotłem węglowym z podajnikiem 

□ c.o na drewno 

□ c.o z kotłem elektrycznym 

□ c.o. z kotłem gazowym                        

□ c.o. z kotłem olejowym 

□ piece kaflowe 

□ inne (jakie?)……………………………………………………….. 

Klasa kotła □ poniżej 3 klasy lub brak informacji 

□ klasa 3 lub 4 

Rok produkcji kotła (rok)  ………………………………………………………………………. 

Stan techniczny kotła □ DOBRY           □ ZŁY 

System grzewczy oparty o □ grzejniki             □ ogrzewanie podłogowe 

Szacunkowa ilość zużywanego 

paliwa [tona/rok. m3/rok, 

kWh/rok]   

………………………………………………………………… 

Źródła ciepłej wody użytkowej □ kocioł c.o.                      □ bojler elektryczny 

□ piecyk gazowy               □ inne (jakie? Np. solary)…………….. 

 

D. DANE BUDYNKU – PLANOWANE MODERNIZACJE 

Czy planują Państwo zmianę 

sposobu ogrzewania 

□ TAK                                     □ NIE 

Planowany sposób ogrzewania 

budynku 

□ gaz ziemny           

□ biomasa - drewno kawałkowe      

□ biomasa - pelety 

Czy nowy piec będzie służył do 

przygotowania ciepłej wody 

użytkowej 

□ TAK                                     □ NIE 



 

Czy planowane prace 

modernizacyjne będą Państwo 

prowadzili w przypadku 

□ dofinansowania z innych źródeł 

□ bez dofinansowania 

E. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

Czy planują Państwo 

przeprowadzenie 

termomodernizacji poprzez: 

wymianę okien 

□ TAK                               □ NIE 

ocieplenie ścian 

□ TAK                               □ NIE 

ocieplenie dachu/stropodachu  

□ TAK                               □ NIE 

 

1. Składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę i chęć przeprowadzenia bezpłatnego audytu 

energetycznego. 

2. W przypadku gdy audyt energetyczny wykaże, że wskaźnik EPH+W budynku jednorodzinnego 

przekracza 150 KWh/(m2 x rok), a budynku wielorodzinnego przekracza 135 KWh/(m2 x rok) to 

zobowiązuję się do wykonania tych prac w okresie realizacji projektu jeżeli do niego przystąpię 

(EPH+W -  nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 

ciepłej wody użytkowej). 

3. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu zobowiązuję się do  wymiany starego 

kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy/kocioł na biomasę-pellet/kocioł na biomasę-drewno 

kawałkowe* o parametrach zapewniających redukcję CO2 co najmniej o 30 % na budynku 

mieszkalnym mojej własności i zobowiązuję się do likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe.  

4. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego realizacji oraz 

po jego zakończeniu. 

5. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowana inwestycja objęta 

niniejszym wnioskiem, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Gminę Rzepiennik Strzyżewski. 

 

 

 

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

          Data, miejscowość                                                                               Czytelny podpis 

 

 

Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

 

Możliwy kontakt: tel. 14 653 55 32 

*zaznaczyć właściwe  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim 

(Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, telefon kontaktowy: 

14 653 05 01).   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania w ramach 

programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – II etap”, jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym – Audytorom 

Energetycznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a 

także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

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

          Data, miejscowość                                                                               Czytelny podpis 

 

 


