
 
 

Ankieta dla 
na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej w
się w wielorodzinnych 

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji
zebranie informacji, które pomocne bę

Mieszkanie” na 

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych 
dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i
ewentualnego wniosku o dofinanso
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Wydziale Ochrony 
Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, pokój 102 w godzinach pracy U
pocztą. Termin składania ankiet  upływa

 

Imię:  
 
 

Adres korespondencyjny:  
 
 

Telefon:  
 

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła

Pompa ciepła typu  powietrze/woda

Kocioł gazowy kondensacyjny 

Ogrzewanie elektryczne 

      Instalacja centralnego ogrzewania 
instalacja ciepłej wody użytkowej 

         Wymiana stolarki okiennej 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO
Miejscowość:  

Nr budynku i mieszkania:  

Czy w lokalu prowadzona jest działalność
                            TAK                                          

 

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 Piekary Śląskie 
 

obowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu 
zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe 

Mieszkanie” na zakup i montaż ekologicznych źródeł energii. 

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych 
wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem

dofinansowanie inwestycji, który Gmina Piekary Śląskie planuje złożyć
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami
sta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, pokój 102 w godzinach pracy U

upływa 11 września 2022 r.  

DANE IDENTYFIKACYJNE 
Nazwisko:  

Adres e-mail: 

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła i/lub usprawnieni

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

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

ymiana stolarki okiennej  Wymiana drzwi wejściowych

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO 

Ulica: 
 
 
Nr księgi wieczystej lokalu mieszkalnego:
 
 

Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? 
TAK                                                                            NIE 
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dofinansowaniem 
na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

mieszkalnych znajdujących 
na 

Ankieta ma na celu 
w ramach programu „Ciepłe 

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych 
mieszkań celem przygotowania 

który Gmina Piekary Śląskie planuje złożyć do 

Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa 
sta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, pokój 102 w godzinach pracy Urzędu lub wysłać 

usprawnienia energetycznego  

Pompa ciepła typu  powietrze/powietrze 

drzewny o podwyższonym 
standardzie 

Podłączenie lokalu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 

ymiana drzwi wejściowych 

Nr księgi wieczystej lokalu mieszkalnego: 
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TYTUŁ PRAWNY: 

        Własność           współwłasność            użytkowanie wieczyste             służebność  
          
         spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu              służebność osobista 
 

DANE DOTYCZĄCE DOCHODU 

Czy Pana/ Pani dochód roczny1 przekracza kwotę 120.000,00 zł? 
 

                         TAK                                                                            NIE 
  Jeżeli NIE to proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: 
 
     A.              Czy mieszka Pan/Pani w  GOSPODARSTWIE  WIELOOSOBOWYM? 

 
                         TAK                                                                            NIE 
 
                 Jeżeli TAK proszę podać łączną liczbę osób w gospodarstwie domowym: …………………,  
                 jeżeli NIE to proszę przejść do sekcji B – gospodarstwo jednoosobowe.  
 

1. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego 
przekraczą kwotę 1.673,00 zł ? 

 
                         TAK                                                                            NIE 
 

2. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa wieloosobowego  
przekraczą kwotę 900,00  zł ? 
 

                         TAK                                                                            NIE 
 

B.            Czy mieszka Pan/Pani w  GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM? 
 
                         TAK                                                                            NIE 

 
1. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa jednoosobowego 

przekraczą kwotę 1.260,00 zł ? 
 
                         TAK                                                                            NIE 
 

3. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa jednoosobowego 
przekraczą kwotę 2.342,00  zł ? 
 

                         TAK                                                                            NIE 
 

DATA: PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ: 

  

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

                                                           
1 Brany jest pod uwagę tylko dochód, osoby składającej ankietę, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy iż:   

 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych ujawnionych w niniejszej ankiecie jest 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie reprezentujący Gminę Piekary Śląskie i Urząd Miasta 
Piekary Śląskie,  z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 
39-39-358 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. 

2) W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora: 

a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl; 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie 
wpływała na wskazane sposoby kontaktu. 

3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy i oceny 
ewentualnego zainteresowania mieszkańców Piekar Śląskich przystąpieniem do 
Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” polegającego na wymianie źródeł ciepła 
oraz poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych. 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) realizacja interesu publicznego polegającego na podejmowaniu działań 
w celu ochrony środowiska, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w zw. z 
postanowieniami art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym oraz Tytułu II Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska; 

b) nawiązanie kontaktu w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia 
umowy o udział w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji, 
gdy przyznania gminie Piekary Śląskie dofinansowania w ramach ww. 
programu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: 

a) w przypadku zakwalifikowania się do udziału oraz zawarciu umowy o udział w 
Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”  przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia ww. programu, tj. do 2031 r., zgodnie z zasadami dotyczącymi 
trwałości projektu. 

b) w przypadku niezakwalifikowania się do udziału lub odmowie zawarcia 
umowy o udział w ww. programie przez okres  1 roku od dnia złożenia 
ankiety. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte. 

6) Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy 
minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość 
przekazywania danych o charakterze wrażliwym, dane osobowe mogą być ujawniane 
podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
udostępnione podmiotowi przetwarzającemu,  t. j. LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy 
ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu 
obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 

7) Osoby wskazane w pkt. 1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 
żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze 
stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub 
Inspektorem ochrony danych.  

8) Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo 
odmówić usunięcia danych osobowych. 
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9) Osobom wskazanym w pkt 1 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO 
zostały naruszone. 

10) Podanie przez danych osobowych jest warunkiem umownym i ustawowym niezbędnym 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów wskazanych w ust. 3. 

11) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ 

Ja, niżej podpisany/podpisana potwierdzam prawdziwość informacji, które zostały podane 
przeze mnie w niniejszej ankiecie. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną 
mi powyżej klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

DATA: PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ: 

  

 

Gmina Piekary Śląskie informuje, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest 
od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. 

Gmina Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo, odstąpienia od realizacji Programu 
Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez 

mieszkańców.  

Dotacja udzielona będzie w formie refundacji poniesionych wydatków przez Beneficjenta 
końcowego. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła  

w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne  

i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci 
ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej. 


