
ANKIETA  

dla osób chętnych do skorzystania z dofinansowania przedsięwzięcia w ramach 

Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………… 

Kontakt………………………………………………………………………………………….. 

Adres posesji……………………………………………………………………………………. 

Nr działki ewidencyjnej…………………………………..Obręb ewidencyjny………………... 

Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe) 

o budynek wielorodzinny ( lokal własnościowy) 

o budynek wielorodzinny (spółdzielcze prawo do lokalu) 

o budynek wielorodzinny z lokalami w zasobach MTBS 

Powierzchnia w m² zajmowanego lokalu ……………… 

Czy pod podanym adresem w zajmowanym lokalu prowadzona jest działalność 

gospodarcza? 

o NIE 

o TAK (proszę podać powierzchnię w m²)……………. 

Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (zaznaczyć właściwe) 

o kocioł na paliwo stałe: rok produkcji…………klasa………….moc(kW)………. 

o piec na paliwo stałe: rok produkcji…………...klasa………….moc(kW)………. 

o piec kaflowy: ilość w szt……………………... 

Aktualne zużycie paliw stałych (tony/rok)…………………………… 

Zgodnie z kryterium dochodowym uprawniającym  do skorzystania z dofinansowania 

spełniam warunki do: 

o podstawowego poziomu dofinansowania jako osoba fizyczna o dochodzie rocznym 

nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł 

 

o podwyższonego poziomu dofinansowania gdzie przeciętny miesięczny dochód na 

jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

 

□ 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

 

□ 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

 

o najwyższego poziomu dofinansowania gdzie przeciętny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego nie przekracza: 

                        □  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

                        □ 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym 



Jestem zainteresowany/a skorzystaniem z dofinansowania do: 

o wymiany źródła ciepła na pompę ciepła 

o wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny 

o wymiany źródła ciepła na źródło na kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie 

o wymiany dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne 

o podłączenia lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku 

(w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku) 

o instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej 

o zakupu / montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

o zakupu / montażu stolarki okiennej i/albo drzwiowej w lokalu mieszkalnym 

WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA MOŻNA ŁĄCZYĆ Z WYMIANĄ STOLARKI 

OKIENNEJ i/albo DRZWIOWEJ  (proszę o zaznaczenie wybranych opcji z listy 

powyżej)  

Program realizowany będzie w latach 2022 - 2026 

Wypełnione ankiety należy składać do 15.09.2022 r.  

▪ w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 105, I piętro) 

▪ drogą elektroniczną na adres email: srodowisko@miedzyzdroje.pl 

 

Osoba do kontaktu: Edyta Zygan tel. 91 327 56 56, um_edytazygan@miedzyzdroje.pl 

 

 

Jednocześnie wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zamieszczonych w ankiecie oraz oświadczam, że zrozumiałam (em) treść klauzuli 

informacyjnej. 

 

Międzyzdroje, dnia………….                                             …………………………………….. 

                                                                                                (podpis w przypadku wyrażenia zgody) 
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ANKIETA 

wymiana źródła ciepła bądź termomodernizacja (wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej) budynków wielorodzinnych wraz z wymianą dotychczasowego źródła ciepła 

na źródło o klasie nie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 

Ankieta ma charakter sondażowy i jest kierowana do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z 

prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Międzyzdroje, w celu określenia skali 

zapotrzebowania mieszkańców na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na niskoemisyjne ogrzewanie oraz 

wykonanie termomodernizacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) lokalu. 

NIE JEST TO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

W przypadku otrzymania przez Gminę dotacji ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,  

na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w 

budynkach wielorodzinnych, w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji płynów oraz gazów 

cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej, właściciele  zainteresowani przystąpieniem do 

programu, będą mogły otrzymać wsparcie, w zależności od dochodów, od 15 tys. Zł do nawet 37,5 tys. zł. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach  wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust 1 i ust 

2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

informuje, że 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez 

Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy Plac Ratuszowy 1, 72-500 

Międzyzdroje, tel.91 32 75 631, e-mail. um@miedzyzdroje.pl 

2)    Inspektorem ochrony danych, adres korespondencyjny : Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje, 

e-mail. iod@miedzyzdroje.pl 

3)    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 lit b,c,e rozporządzenia RODO 

w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Międzyzdroje i wynikających ze 

szczegółowych przepisów prawa. 

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w 

uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub 

stosownych upoważnień. 

5)    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz 

jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania 

dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych 

osobowych. 

7)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w 

szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 

9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane 

procesowi profilowania. 

10)     Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


