
Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kotła na biomasę (Pellet) 

 

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

(imię i nazwisko) (miejscowość, data) 

……………………………………………………….  

(adres zamieszkania)  

……………………………………………………….  

*(tel. kontaktowy)  

 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAMONTOWANY KOCIOŁ C.O. 

1. Budynek,  jest własnością (zgodnie z Aktem własności ziemi, Księgą Wieczystą, 

Postanowieniem Sądu ): …………………………………………………………..……... 

 

2. Numer ewidencyjny działki: …………………. 

 

3. Liczba osób: zamieszkałych w budynku …….., zameldowanych w budynku …….... 

 

 

4. Rodzaj budynku (zaznaczyć właściwe): 

 
a) wolnostojący          b)       bliźniak        c)       zabudowa szeregowa 

 
5. Rok budowy: …………… 
 

6. Powierzchnia budynku (ogrzewana): 
 

 

7. Wysokość pomieszczeń (ogrzewana): 

 

 

8. Istniejący rodzaj źródła ciepła (kocioł stałopalny, z podajnikiem, na biomasę, gazowy, 

olejowy, węglowy): 
 

 

9. Rodzaj paliwa  

(drewno, węgiel, ekogroszek, miał, wiór, słoma, zboża, pestki, łupiny, olej, gaz): 

 

 

10. Moc istniejącego źródła ciepła (kW): 

 

 

 

 

 



 

11. Rodzaj komina (cegła, rura kwasówka, bloczek): 
 

 

12. Wysokość komina (m): 

 

13. Przekrój komina (cmxcm) lub średnica (cm): 

 

14. Rodzaj materiału z którego wykonano budynek (cegła, ytong, poroterm): 

 

15. Grubość ścian zewnętrznych (cm): 

 

16. Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm): 

 

17. Ocieplenie podłogi na gruncie, rodzaj i grubość (cm): 

 

18. Ocieplenie stropu/poddasza, rodzaj i grubość (cm): 

 

19. Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogówka, mieszane): 

 

 

20. Dodatkowe źródło ciepła (np. kominek, pompa ciepła): 

 

21. Liczba osób korzystających z ciepłej wody: 

 

22. Ilość łazienek: 

 

23. Duża wanna (200-300 litrów) TAK/NIE: 

Uwagi: 

 
 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie 

od uzyskania środków UE. 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Gminę  Dzwola, zawartych  

w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu uczestnictwa w projekcie planowanym do 

realizacji przez Gminę Dzwola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 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 (Dz.U. UE L.2016.119.1 z późn zm.). 

2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu dla mieszkańców Gminy Dzwola dotyczącego naboru 
ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

 

 

 ………………………..……………………………………….. 

Podpis Właściciela/ Użytkownika budynku 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

1 Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola. 
2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@rodokontakt.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w projekcie planowanym 

do realizacji przez Gminę Dzwola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

3 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres realizacji i trwałości 

projektu. 

4 Odbiorcami danych osobowych będą: Urząd Marszałkowski w Lublinie, firma 
przygotowująca wniosek aplikacyjny, wykonawca projektu, firma nadzorująca wykonanie 
projektu. 

5 W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

6 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w projekcie 
planowanym do realizacji przez Gminę Dzwola w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

………………………..……………………………………….. 

Podpis Właściciela/ Użytkownika budynku 

 

mailto:iod@rodokontakt.pl

