
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej  
 

1. Rodzaj budynku □ jednorodzinny □  wielorodzinny □  mieszkalno - usługowy 

2. Adres …………………………………………………………………………………… 
3. Ilość osób 

zamieszkałych………………………….. 

4. Powierzchnia ogrzewana ………..…………….. [m2] 
5. Rok budowy budynku ……..…..……….. 

6. Rodzaj paliwa stosowany do 

ogrzewania budynku 

□ węgiel  

□ drewno 

□ biomasa 

□ ekogroszek 

□ miał 

□ energia elektryczna 

□ sieć ciepłownicza 

□ inne …………………….. 

7. Ciepła woda 
□ To samo źródło co ogrzewanie 

□ Bojler elektryczny 

□ Piecyk gazowy 

            □ sieć ciepłownicza 

             □ Inne (jakie?) ……………… 

8. Dane dotyczące kotła Rok produkcji kotła ……  

Moc kotła[KW] ……………                    

 

9.  Czy planujesz przeprowadzenie modernizacji polegającej 

na zmianie systemu ogrzewania?  

       □ TAK                  □ NIE 

 

10. Planowany sposób ogrzewania budynku 

□ nowy kocioł na biomasę …… rok 

□ nowy kocioł gazowy .….....rok 

□ pompa ciepła powietrze/woda 

11. Czy planujesz 

termomodernizację budynku- 

jeśli tak to wskaż typ 

przedsięwzięcia i podaj datę 

 

          □ TAK 

 

          □ NIE 

□ ocieplenie ścian …….m2 .…...rok 

□ ocieplenie dachu …….m2 .…...rok  

□ ocieplenie stropu…….m2 .…...rok 

□ wymiana okien …….rok 

□ wymiana drzwi …….rok 

□ wymiana bramy garażowej …………. rok 

DANE DOTYCZĄCE DOCHODU W GOSPODARSTWIE 

12. Czy znajduje się Pan/i w 
trudnej sytuacji materialnej 

 
         □  TAK 
 

                    □ NIE 

13. Jaki jest średni dochód na 
osobę w gospodarstwie 
brutto? 

Gospodarstwo jednoosobowe: 

□ dochód na osobę nie przekracza 

200% najniższej emerytury 

□ dochód na osobę przekracza 200% 
najniższej emerytury 

Gospodarstwo wieloosobowe: 

□ dochód na osobę nie przekracza 125% 
najniższej emerytury 
□ dochód na osobę przekracza 125% najniższej 
emerytury 

 

14. Dane kontaktowe 
Imię i Nazwisko, telefon, mail      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



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

  (data)          (podpis) 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 

adres email: info@umigwolbrom.pl , tel. 326442304. Z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można 

zapoznać się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom oraz w siedzibie Urzędu. 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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 Pani/Pana danych jest Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu (ul. Krakowska 1, 

32-340 Wolbrom, tel. kontaktowy: 32 644 23 04, adres e-mail: info@umigwolbrom.pl)  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu deklaracji dofinansowania na zadanie związane z 

ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Wolbrom.  

4) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz innymi przepisami prawa, które regulują okresy przechowywania danych.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

7) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

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

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 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);  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

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

10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane, podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub 

prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 

podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub 

organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) pracownikom Administratora. 
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