
 

 

ANKIETA – edycja 2  

dotycząca chęci uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie 

miasta Szczecin 

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, 
stanowisko 42), przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
 
UWAGA: Wypełnienie i złożenie ankiety nie stanowi gwarancji uczestnictwa w programie. 
Rozpatrywane będą tylko ankiety w całości wypełnione.  
 
Termin złożenia ankiety do 16 czerwca 2014r. (włącznie), liczy się data wpływu do UM Szczecin (nabór 

uzupełniający) 

Imię: ................................................................................................................................................. 

Nazwisko: ........................................................................................................................................ 

adres zamieszkania: ....................................................................................................................... 

nr tel.: .............................................................................................................................................. 

W związku z podjętą chęcią uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na 
terenie miasta Szczecin przedstawiam następujące informacje (należy zaznaczyć poszczególne punkty, 
podać żądaną wielkość): 
 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem / najemcą: 

a) domu jednorodzinnego, 

b) lokalu mieszkalnego w budynku wolnostojącym, 

c) lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

 przy ul. …………………………………………………………………………… w Szczecinie. 

2. Posiadam następujące źródła ciepła opalane paliwem stałym (do likwidacji): 

a) piec węglowy – ilość  …  szt. 

b) piec kaflowy – ilość  …  szt. 

c) kominek – ilość  …  szt. 

d) inne źródła …………………………………………………………….…….., ilość   …   szt. 

3. Deklaruję, że moc cieplna źródła ciepła likwidowanego wynosi: 

a) poniżej 50 kW 

b) od 50 kW do 1 MW 

c) od 1 MW do 50 MW 

4. W likwidowanym źródle ciepła stosowano następujący(e) rodzaj(e) paliwa: 

a) węgiel gatunkowy w ilości  ….…….  ton/rok, o wartości opałowej  …..…….  GJ /tonę 

b) koks    w ilości  …….….  ton/rok, o wartości opałowej  ……..….  GJ /tonę 

c) miał węglowy   w ilości  ………..  ton/rok, o wartości opałowej  …..…….  GJ /tonę 

d) drewno (biomasa) w ilości  ….…….  ton/rok, o wartości opałowej  ……..….  GJ /tonę 

e) gazowe   w ilości  …….…. ton /rok, o wartości opałowej  ……..… GJ/tonę 

f) olej opałowy       w ilości  …….…. ton/rok, o wartości opałowej  ……..…. GJ/tonę 



 

 

5. Zamierzam wymienić posiadane źródło (źródła) ciepła opalane paliwem stałym na:  

a) opalane paliwem gazowym, ilość    …  szt. 

b) opalane paliwem olejowym, ilość    …  szt. 

c) opalane paliwem gazowo-olejowym, ilość     …  szt. 

d) wykorzystujące energię elektryczną, ilość      …  szt. 

e) kominek, ilość        …  szt. 

f) budowę węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej 

g) inne (jakie): ……………………………………………………………………, ilość  …  szt. 

Możliwości korzystania, podłączenia nowego rodzaju źródła ciepła deklaruje osoba składająca ankietę.  
 

6. Zamierzam*/ nie zamierzam* wykonać termomodernizację budynku (termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie 
jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem 
stałym): 

     *) niepotrzebne skreślić 

a) stolarka okienna, ilość otworów     …    szt.,  o powierzchni   …   m2 

b) stolarka drzwiowa, ilość otworów   …    szt.,  o powierzchni   …   m2 

c) ocieplenie stropodachu, o powierzchni   …   m2 

d) ocieplenie ścian, o powierzchni   …   m2 

7. Szacuję całkowitą wartość modernizacji na kwotę …………………………. zł.    

Dysponuję wkładem własnym w wysokości ……….……………… zł. 

8. Sporządzę dokumentację fotograficzną z realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu). 

9. Załączam oświadczenie o odliczeniu VAT. 

10. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym. 

11. Klauzula informacyjna realizująca obowiązek informacyjny w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

 
Zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
  
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są 

usługi jest  Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii 
Krajowej 1. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin (adres 
email: gholka@um.szczecin.pl; telefon: 91 42 45 402).    

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 
b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 1 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. 

4.  W Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin przetwarzane są dane osobowych wrażliwe 
oraz dane osobowe  niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w 
zależności od realizowanych zadań.  

 
 



 
 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych*. 

7. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich 
sprostowania, usunięcia*, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych**. 

8. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  
z przepisami RODO. 

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody interesant ma prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy 
prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą  profilowane. 
 
* w przypadku rozmów telefonicznych obsługiwanych przez Centrum Informacji Mieszkańców Urzędu 
Miasta Szczecin dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy; 
**na zasadach określonych w RODO. 

 
 

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

               Data i czytelny podpis 

 

 

 
 

  



 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O VAT 
 
dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia w 
ramach programu Poprawy jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji 
wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 
energii 
 
 
 
Ostateczny Odbiorca Korzyści  
 
……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania 
 
oświadcza, że podatek VAT stanowi* / nie stanowi* koszt(u) zadania i będzie* / nie będzie* 
rozliczany z Urzędem Skarbowym. 
 

 

 

 

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

   Data i czytelny podpis 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 


