
 
 

Ankieta dla osób zainteresowanych dofinasowaniem 

i poprawy efektywności energetycznej  w lokalach mieszkalnych znajdujących się 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię:  
 
 

Adres:  
 
 

Telefon:  
 

 

ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Pompa ciepła typu  powietrze/woda

  Kocioł gazowy kondensacyjny 

  Ogrzewanie elektryczne  

  Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u

  Wymiana stolarki okiennej* 
*przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła

 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO

Miejscowość:  

 

TYTUŁ PRAWNY: 

   Własność      współwłasność 
 

 

DANE DOTYCZĄCE POZIOMU DOFINANSOWANIA

 Jestem zainteresowany/a dofinansowaniem z Programu Ciepłe Mieszkanie

 

 

 

 

zainteresowanych dofinasowaniem do wymiany 

efektywności energetycznej  w lokalach mieszkalnych znajdujących się 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Branice

 

Nazwisko:  

 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Pompa ciepła typu  powietrze/woda   Pompa ciepła typu  powietrze/powietrze

Kocioł gazowy kondensacyjny  
  Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie 

  Podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła

c.o. i c.w.u    Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

 
*przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła 

  Wymiana drzwi wejściowych*
*przy jednoczesnej wymianie źródła 

DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO 

Ulica, nr budynku i mieszkania
 
 

współwłasność      inny         

POZIOMU DOFINANSOWANIA 

dofinansowaniem z Programu Ciepłe Mieszkanie na poziomie:

 

źródeł ciepła 

efektywności energetycznej  w lokalach mieszkalnych znajdujących się  

Branice na 2023 rok 

Pompa ciepła typu  powietrze/powietrze 

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 

wspólnego  
efektywnego źródła ciepła 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 

Wymiana drzwi wejściowych* 
*przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła 

, nr budynku i mieszkania: 

na poziomie: 



 

 

 

 

  podstawowym                            podwyższonym                                       najwyższym 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów 

beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie: 

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,( dochód roczny nie 

przekracza kwoty 120.000,00 zł tzn. brany jest pod uwagę tylko dochód, osoby składającej ankietę, 

a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego) 

 

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł, (miesięczny dochód 

na osobę w gospodarstwie domowym: na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego nie 

przekracza kwoty 1.673,00 zł i na jednego  członka gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 

kwoty 2.342,00  zł ) 

 

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł, (miesięczny dochód na 

osobę w gospodarstwie domowym: na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego nie 

przekracza kwoty 900,00 zł i na jednego  członka gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 

kwoty 1.260,00  zł ) 

 

 

Data Podpis osoby składającej ankietę 

  

 

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

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

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

braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.  

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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, zwanego dalej „RODO”,  informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 
Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice 
 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 
tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl 
 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą: 



 

 

 
a) w celu wszczynania i prowadzenia postępowań przewidzianych obowiązującymi przepisami, 

wydawania i wykonywania decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, 

b) zawierania i wykonywania umów. 

4. Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 

- wykonanie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), 

- żywotne interesy stron w zakresie prawa do udzielanych świadczeń (art. 6 ust. 1 lit d) RO-

DO), 

- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wła-

dzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), 
- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit d) RODO). 
 

6. Dane będą pozyskiwane od stron postępowań administracyjnych oraz umów i podmiotów 

zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie Gminy. 

7. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a także 

firmom współpracującym – operatorom systemów informatycznych, bankom, kancelariom prawnym. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną dopóki 

istnieje podstawa prawna przetwarzania danych, a dane z umów cywilnoprawnych do upływu okresu 

przedawnienia oraz przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych, a w zakresie ubezpieczeń 

społecznych do upływu okresu przedawnienia należności składkowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, 

a także w zakresie dotyczących ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku dochodowego. 

Odmowa podania danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. W zakresie zawieranych umów 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie 

umowy. 

 

 

.............................................                                                                                  ............................................ 

           (data)                                                                                                                              (podpis) 


