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ANKIETA 
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sułkowice 

 
Ankieta skierowana jest do właścicieli nieruchomości, którzy w najbliższym czasie zamierzają wymienić kocioł 

centralnego ogrzewania. Dane zebrane z ankiet zobrazują potrzeby mieszkańców Gminy Sułkowice 

i uwarunkują dalsze działania w celu pozyskania dofinansowania do wymiany kotłów na ekologiczne, które 

spełniają obecne standardy emisji spalin. 

 

Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………...… 

Adres: ………………………………………………………………………………... 

Tel..……………………...………………………………………………………….... 

 

Typ obiektu 

� budynek mieszkalny 

� budynek związany z działalnością 

gospodarczą  

� inny (jaki) 

……………………………………… 

Dane obiektu 

 

Ogrzewana powierzchnia budynku 

…………………………………  m2 

 

Paliwo stosowane do ogrzewania 

budynku 

� węgiel  

� ekogroszek 

� miał 

� gaz 

� olej opałowy 

� drewno  

� energia elektryczna 

 

 

Informacje dotyczące źródeł ciepła 

(kotła, pieca) 

Moc kotła:  ………………………KW 

Ilość zużywanego paliwa na rok 

ok. ……………  ton/rok [m3/rok] 

Planowany rodzaj paliwa stosowany 

po wymianie kotła 

� ekogroszek 

� gaz 

� energia elektryczna 

� olej opałowy 

� drewno 

� inne  ………………………… 

 

 

Planowany termin przeprowadzenia 

modernizacji 

� 2016 r. 

� 2017 r.  

� 2018 r. 

� później 
 

 

1. Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb mieszkańców Gminy Sułkowice, dotyczących wymiany kotłów 
centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne, spełniające obecne standardy emisji spalin. 

2.  Dane osobowe zbierane są w celu wyłonienia potencjalnych beneficjentów programu poprawy jakości powietrza na terenie gminy 

Sułkowice i będą wykorzystane do kontaktu z osobą wypełniającą ankietę w celu sporządzenia i realizacji umowy o dofinansowanie 
zmiany systemu grzewczego, w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania.  

3. Wypełnienie ankiety oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niekompletnie uzupełniona ankieta skutkuje 

brakiem możliwości otrzymania dofinansowania. 
4. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania, wycofania zgody. 

 

 

 
   ……………………………………    ……………………………………… 

(miejscowość i data)      (czytelny podpis) 
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Klauzula informacyjna dla osoby wypełniającej ankietę 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych),  zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl 

3) dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – zadania gminy w zakresie realizacji założeń programu poprawy jakości 

powietrza na terenie gminy - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), 

4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody, 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów, 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest 

dobrowolne. 

 


