
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 Szczucin 
 

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie 
informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na  
wymianę źródeł ciepła oraz  poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych .  

Program skierowany jest do osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych 

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem 
wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania ewentualnego 
wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Szczucin  planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Wypełnioną ankietę należy złożyć na Dzienniku Podawczym  Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. 
Wolności 3, 33-230 Szczucin lub przesłać na adres mailowy sekretariat@umigszczucin.pl . Termin składania ankiet  
upływa  28 listopada 2022 r.  

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Imię: 
 
 

Nazwisko: 

Adres korespondencyjny: 
 
 
Telefon: 
 

Adres e-mail: 

 
Posiadam lokal mieszkalny ogrzewany ………………………………………………………………………..  
(np. piecokuchnia, trzon kuchenny, kocioł zasypowy, piece kaflowe, koza, kominek itp.) 

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła i/lub usprawnienia energetycznego 
* Właściwe proszę zaznaczyć  X 

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                                    ❑ Wymiana drzwi wejściowych                                ❑ 

Planowany koszt inwestycji:  …………………………………………………………………. zł. 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO 

Miejscowość: Ulica: 
 
 

mailto:sekretariat@umigszczucin.pl


Nr budynku i mieszkania: 
 

Ile lokali mieszkalnych  jest wydzielonych danym budynku ? 
 
 
Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? 

 
                                              TAK                                                       NIE  
Czy lokal jest mieszkaniem komunalnym ? 
                                              TAK                                                        NIE 
 

TYTUŁ PRAWNY: 

Czy Pani/Pan posiada ? : 
 
Własność                              TAK                                                      NIE  
 
Współwłasność                    TAK                                                      NIE  
 
Użytkowanie wieczyste      TAK                                                      NIE  
 
Służebność                            TAK                                                      NIE 
 

Spółdzielcze własnościowe 

 prawo do lokalu                  TAK                                                      NIE              
 

Służebność osobista            TAK                                                      NIE  
 

Mogę skorzystać z dofinansowania na poziomie 

podstawowym 

 
Warunek → Osoba posiadają-

ca ww. tytuł prawny do lokalu, 
której roczne dochody nie prze-
kraczają kwoty:   

✓120 tys. zł 

podwyższonym 
 
 
Warunek → Osoba posiadają-

ca ww. tytuł prawny do lokalu, 
której przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty:   

✓1673 zł  w gospodarstwie 

wieloosobowym                               

✓2342 zł w gospodarstwie 

jednoosobowym 

 

najwyższym 
 
 
Warunek → Osoba posiadają-

ca ww. tytuł prawny do lokalu, 
której przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty:   

✓900 zł w gospodarstwie wie-

loosobowym                      

✓1260 zł w gospodarstwie 

jednoosobowym 

lub jest ustalone prawo do za-
siłku stałego, okresowego, ro-
dzinnego lub opiekuńczego. 
 

DATA: PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ: 

  

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 



 
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji: 
❑ Część 1 – podstawowy poziom dofinansowania 
❑ do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny 
❑ do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny – 
w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej 
zanieczyszczonych gmin 
❑ Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania 
❑ do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny 
❑ do 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny – 
w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej 
zanieczyszczonych gmin 
❑ Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania 
❑ do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia- nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny 
❑ do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny – 
w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej 
zanieczyszczonych gmin . 

 

Klauzula informacyjna: 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Szczucin, w związku 

z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego  

Zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczucin , reprezentowana przez Burmistrza 

Szczucina : dane kontaktowe : Szczucin, ul. Wolności 3 , 33 - 230 Szczucin ; tel. 14 643-62-78, e-mail: 

sekretariat@umigszczucin.pl  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@umigszczucin.pl, tel. 14 6436278, a także pocztą 

tradycyjną pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin , z dopiskiem 

„do Inspektora Ochrony Danych”; 

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w celu realizacji Programu będącego podstawą ubiegania się o dotację na realizację zadań objętych 

niniejszą deklaracją. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”; 

5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa, umów zawartych przez Administratora w celu realizacji zadania bądź stosownie do wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 

archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w 

szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 



działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

7. w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany  nie będą profilowane.  

 

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 SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ: 

  

 


