
Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(OZE) na terenie gminy Garbów  

 

 

ANKIETA I DEKLARACJA - INSTALACJE KOTŁÓW NA BIOMASĘ 

PODSTAWOWE DANE 

Imię Nazwisko …………………………………………... Adres zamieszkania: Miejscowość……………………………….……… 

Ulica ……………………………………..……. Nr domu …..………, nr lokalu ………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………. E-mail: ………………..………………………… 

Adres instalacji (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

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

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA 

Rodzaj budynku:  ⎕ Wolnostojący                             ⎕ Bliźniak 

Lokalizacja  budynku: Nr ewid. działki: ……..…………, obręb: …………………………… 

rok budowy budynku  

liczba kondygnacji budynku  

powierzchnia ogrzewana budynku 

……………………………………………. 

…………………        ⎕  poddasze nieużytkowe 

………………………m2 

Konstrukcja 
podstawowa budynku: 

⎕ murowana ……………………………………………………………………(wskazać materiał) 
⎕ drewniana ………………………………………………. 

⎕ inna …………….………………………………………………………..……(wskazać materiał) 

Strop ⎕ stropodach        ⎕drewniany       ⎕ceglany       ⎕żelbetowy      ⎕terriva itp.  

Podpiwniczenie 
budynku: 

⎕ nie występuje 

⎕ częściowe   ………………………………. (określić %)  

⎕ pod całym budynkiem 

Stan techniczny 
budynku: 

-ocieplenie ścian zewnętrznych ⎕ TAK / ⎕ NIE, grubość izolacji ……….……cm, ….…...……….(materiał) 

-ocieplenie podłóg: ⎕ TAK / ⎕ NIE, grubość izolacji ……….……cm, …………………....………..(materiał) 

-ocieplenie dachu:  ⎕ TAK / ⎕ NIE, grubość izolacji ……….……cm, ……………..…..…………..(materiał) 

-stolarka okienna:   ⎕ DREWNIANA / ⎕ PCV  

Źródło ogrzewania 
budynku: 

 

⎕ kocioł węglowy – zasypowy                                          

⎕ kocioł ekologiczny na ekogroszek z podajnikiem  

⎕ kocioł gazowy 

⎕ kocioł olejowy 
⎕ ogrzewanie elektryczne 

⎕ kocioł na biomasę – pellety/drewno/zrębki 

⎕ inny …………………………………………………. 
 

• moc kotła …………………………………..kW 

• rok produkcji kotła ……………………………. 

• średnie roczne zużycie paliwa……………./rok. 

• koszt zużycia paliwa …………….…zł/rok. 

Kotłownia z instalacją 
centralnego 
ogrzewania: 

 

•  wymiary kotłowni: długość ……………cm, szerokość ……………cm, wysokość ……………cm, 

• lokalizacja kotłowni: ⎕ parter     ⎕piwnica        ⎕ inne: ……………………………….. 

• minimalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem …………………………cm 

• wentylacja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)  

• układ grzewczy C.O: ⎕zamknięty (n. przeponowe) ⎕otwarty (n. przelewowe) ⎕ grawitacyjny 

⎕pompowy 

• komin, średnica……….cm: ⎕ brak      ⎕wkład ceramiczny     ⎕ wkład stalowy        ⎕murowany 

Sposób przygotowania ciepłej wody: 
Sezon grzewczy: ………….……………. Lato: …………………………… Pojemność zasobnika c.w.u …………………………. L  

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? ⎕TAK         ⎕NIE 

 

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

w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020 przez Gminę Garbów. Jednocześnie deklaruję 

współfinansowanie instalacji kotłów na biomasę w wysokości do 50% kosztu całkowitego tj. ok 7-8 tys zł (szacowana wartość całej 

instalacji ok 16 000 zł brutto).  

2. Oświadczam że zapoznałem się z  Regulaminem naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) 

na terenie gminy Garbów 

 

………………….……….., …………………………………………………. 

                                                                                                                                     data                                        czytelny   podpis 
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KALUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca naboru uczestników projektu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

Zgodnie z art. 13 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, Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Garbów, jest Wójt Gminy Garbów, 

 ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów; tel. 81 501 80 70, email: ug@garbow.pl;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Panią Katarzynę Żółkiewską - Malicką, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1. Lit. a).  

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zebrania i obsługi ankiet i deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na 

zakupie i montażu kotłów na biomasę, w ramach dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020 przez Gminę 

Garbów.  

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:  

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ; 

 podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu trwałości projektu. Okres trwałości projektu to okres 5 lat liczony 

od daty dokonania płatności końcowej lub do momentu wycofania zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby przystąpić do uczestnictwa w projekcie.   

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

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

        data        czytelny podpis 
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