
1 Imię i nazwisko wnioskodawcy

2 PESEL wnioskodawcy

3 Imię i nazwisko współmałżonka

4 Czy jest wspólność majątkowa? 

5 PESEL wspołmałżonka

6 Adres budynku

7 Numer telefonu

8 Adres e-mail

9 Nr rachunku bankowego

10 Nr księgi wieczystej

11 Liczba lokali w budynku

12
Powierzchnia całkowita budynku/wydzielonego 

lokalu mieszkalnego [m2]

13
Rok oddania budynku do użytkowania albo rok 

uzyskania zgody na rozpoczęcie  budowy

14 Istniejące źródła ciepła

15 Planowane źródło ciepła

16

Zakup i montaż/modernizacja instalacji 

wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej w tym montaż zaworów z 

głowicami termostatycznymi?

17
Docieplenie przegród budowlanych i prace 

towarzyszące?

18
Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okna i 

drzwi balkonowe)?

19 Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych?

20
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z 

odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)?

           TAK (grzejnikowa/ podłogowa/ grzejnikowo-podłogowa/ 

                      inna)

           NIE

           TAK 

        NIE

           TAK 

        NIE

           TAK 

        NIE

         TAK

         NIE

1. Dane ogólne

ANKIETA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU 

PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE"



21 Zakup i montaż kolektorów słonecznych?

22 Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej?

23 Audyt energetyczny budynku?

24

Kontakt do doradcy ds. Czystego Powietrza tel. 789 363 626

         TAK

         NIE

         TAK

         NIE

                                                                                        Podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzebielino jest Wójt Gminy Trzebielino ul. Wiejska 15, 77-

235 Trzebielino.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzebielino jest Pan Paweł Wrycza - e-mail: p.wrycza@trzebielino.pl tel. 59 8580223 lub 253 

wew. 34

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez Aministrratora Danych spraw administracyjnych należących do 

właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Gminy Trzebielino, a także kierowanie spraw według właściwości do innych podmiotów. Urzad 

Gminy Trzebielino, działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do 

ustaw, a także działa w interesie publicznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.

4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonycm przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w 

Urzędzie Gminy Trzebielino.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia.

7. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych w Urzędzie Gminy jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie 

wymaganych i niezbędnych danych osobowych uniemożliwi załatwienie Państwa sprawy.

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd mają Państwo prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe informacje:

         TAK (próżniowe/ płaskie/ inne)

         NIE


