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ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA I POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY KRUPSKI MŁYN 

UWAGA: Dokument nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie 
„Ciepłe Mieszkanie” – nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji. 

Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w 
ramach programu. Ankieta pozwoli na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego 
wsparcia. Właściwe wnioski wraz ze szczegółowym regulaminem będą przygotowane w kolejnym 

etapie. 
Dane zawarte w ankiecie służą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych 
dofinansowaniem w celu przygotowania  wniosku o dofinansowanie inwestycji, który  

Gmina Krupski Młyn planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko: 

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

Adres korespondencyjny: 

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

Numer telefonu: 

………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

……………………………………………………………… 

ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

☐  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 

☐  Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja 
ciepłej wody użytkowej  

☐  Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 

☐  Wymiana stolarki okiennej  
*przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła 

☐  Wymiana drzwi wejściowych  
*przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO 

Lokalizacja inwestycji/adres: 

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

Nr księgi wieczystej lokalu mieszkalnego: 

………………………………………………… 

Czy w lokalu prowadzona jest 

działalność gospodarcza? 

☐  TAK                     ☐  NIE 
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Całkowita powierzchnia lokalu mieszkalnego: 

………………………………………m2 

Powierzchnia lokalu, na której 

prowadzona jest działalność 

gospodarcza 

……………………………………… m2 

Czy w budynku istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania 

ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej?                        ☐  TAK          ☐  NIE 

DANE DOTYCZĄCE DOCHODU: 

Czy Pana/ Pani dochód roczny przekracza kwotę 120 000 zł ?  
*120 000 zł rocznie to górny pułap dochodów, umożliwiających udział w programie. Proszę uwzględnić 
wyłącznie dochód Beneficjenta, NIE przeliczany na członka rodziny.  

              ☐  TAK             ☐  NIE 

Jeżeli NIE to proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania  

I. Czy mieszka Pan/Pani w gospodarstwie wieloosobowym?  jeżeli NIE to proszę przejść do części II – 

gospodarstwo jednoosobowe.              ☐  TAK          ☐  NIE 

Proszę podać ilość osób ………… 

1. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego przekracza 

kwotę 1 673 zł ?                 ☐  TAK       ☐  NIE 

2. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego przekracza 

kwotę 900 zł ?                    ☐  TAK       ☐  NIE 

II. Czy mieszka Pan/Pani w gospodarstwie jednoosobowym? 

1. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa jednoosobowego przekracza 

kwotę 2 342 zł?                  ☐  TAK       ☐  NIE 

2. Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa jednoosobowego przekracza 

kwotę 1 260 zł?                  ☐  TAK       ☐  NIE 

 

 
KLAUZULA RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą w Urzędzie 

Gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – gwozdz@krupskimlyn.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia zainteresowania programem 

wdrażanym przez WFOŚiGW w Katowicach pn. „Czyste mieszkanie” - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania 

biznesowego), 
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6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową uczestnictwa w projekcie. 
 

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: 

  

 

Informuję jednocześnie, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania 

Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Gmina ma prawo odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji 

braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców. 


