
ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

ZAKUP I MONTAŻ PIECA NA BIOMASĘ  

PODSTAWOWE DANE 

Imię:  

Nazwisko:  

Gmina: Łaszczów 

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu / nr lokalu   

Telefon kontaktowy:   

E-mail:   
 

DANE O OBIEKCIE, W KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANY PIEC 

1. Budynek, w którym ma zostać zamontowany piec na biomasę jest własnością (zgodnie z 

Aktem własności, Księgą wieczystą , postanowieniem Sądu):  ………………………………. 

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

2. Nr ewidencyjny działki: ……………, obręb ewidencyjny …………………………………… 

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

4. Rodzaj budynku (właściwe zaznaczyć):  

 Wolnostojący  

 Bliźniak  

 Zabudowa szeregowa   

5. Rok budowy: …………………………………………..  

6. Powierzchnia ogrzewanego budynku: ……………….m²  

7. Liczba okien: …………… szt, ogólna powierzchnia okien: ………. m² 

8. Kubatura ogrzewanego budynku: ………………………………….. m³ 

9. Czy budynek jest ocieplony:  

 Tak (jakim systemem) ……………………………………………. 

 Nie   

10. Czy planowane jest w najbliższym czasie ocieplenie budynku:  

  Tak (jakim systemem) ………………………………………….., (rok)  ………….. 

 Nie   

11. Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku (zaznaczyć właściwe): 

 Kotłownia węglowa: (zaznaczyć właściwe):  

Zastosowanie:  

 Ogrzewanie budynku  

 Ogrzewanie wody  



Moc kotła: ……………………….. kW, 

Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………. r. 

Rodzaj używanego opału:  

 Węgiel kamienny: zużycie węgla za ostatni rok: ……………….. t. 

 Miał – zużycie za ostatni rok: ………………………………….. t. 

 Kotłownia na drewno: (zaznaczyć właściwe):  

Moc kotła: ……………………….. kW, 

Rok zainstalowania kotłowni: …………………………….. r. 

Zużycie drewna opałowego za ostatni rok: ………………………… m³ 

 Kotłownia olejowa: (zaznaczyć właściwe):  

Zastosowanie:  

 Ogrzewanie budynku  

 Ogrzewanie wody  

Rodzaj kotła:  

 Konwencjonalny  

 Kondensacyjny 

Moc kotła: ……………………….. kW, 

Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………. r. 

Zużycie oleju opałowego za ostatni rok: ………………… l.  

 Energia elektryczna: (zaznaczyć właściwe):  

Zastosowanie:  

 Ogrzewanie budynku  

 Ogrzewanie wody  

Moc termy elektrycznej: ……………………….. kW, 

Rok podłączenia termy grzewczej: …………………. r. 

Stosowana taryfa:  

 Całodobowa: G11-zużycie energii elektrycznej za ostatni rok: …………… kWh  

 Dwustrefowa: G12-zużycie energii elektrycznej za ostatni rok: …………… kWh  

 Inna: jaka? …………… - zużycie energii elektrycznej za ostatni rok: ……….… kWh  
 

DEKLARACJA 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu 

pieca na biomasę , w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPOWL na lata 2014-2020 

przez Gminę Łaszczów. Jednocześnie deklaruję współfinansowanie pieca na biomasę w wysokości 

ok. 15-30% kosztu całkowitego. 

 

……………………………….………    …………………………….…………. 
             (miejscowość, data)                                                                                              (czytelny podpis) 



Załącznik Nr 1 do Ankiety i deklaracji dotyczącej udziału w projekcie zakupu i montażu:  
kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, instalacji fotowoltaicznej 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Łaszczowie jest Burmistrz Łaszczowa z siedzibą w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22-650 

Łaszczów, tel.: 84 6611505, email: pietrasz@laszczow.pl - zwany dalej Administratorem.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za 

pomocą adresu iod@laszczow.pl lub na adres Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.  

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Łaszczowa - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Łaszczowie;  

2) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Łaszczów;  

3) realizacji projektu zakupu i montażu: kolektorów słonecznych / pieców na biomasę / instalacji 

fotowoltaicznej, a szczególności do:  

a) przeprowadzenia ankiety i deklaracji dotyczącej udziału w projekcie zakupu i montażu 

kolektorów słonecznych / pieców na biomasę / instalacji fotowoltaicznej,  

b) archiwizacji.  

4) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Łaszczów  

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Łaszczowa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy:  

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  



b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu;  

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki:  

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa  

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim  

w Łaszczowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny.  

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

12. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie:  

1) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;  

2) na podstawie art. 6 par. 1 oraz art. 9 ust. a, ust. b RODO,  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych  

i jest jednocześnie warunkiem udziału w ankiecie.  

14. Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie oznaczać brak chęci udziału w programie 

zakupu i montażu: kolektorów słonecznych / pieców na biomasę / instalacji fotowoltaicznej,  

 

 

 

 

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

             (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis) 

 


