
Ankieta  

 

Gmina  Łyszkowice prowadzi wstępną analizę dotyczącą zainteresowania 

mieszkańców realizacją zadania z zakresu wymiany źródeł ciepła (piece).  

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która 

umożliwi dokonanie oceny, w zakresie potrzeb mieszkańców.  

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Łyszkowice. 

_______________________________________________________________ 

 

1. Ankieta dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do: 

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

 lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  

 

2. Planuję 

 wymianę istniejącego źródła energii 

 zakup nowego źródła energii (dom w trakcie budowy) 

 Nie dotyczy. 

 

3. Aktualny rodzaj ogrzewania (jeśli dotyczy) 

 instalacja c.o. (przewody, grzejniki) 

 źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, metalowe w pokojach, piece akumulacyjne, 

elektryczne, ) 

 inne................................................................................................................... 

 

4. Jakie stosowane jest obecnie paliwo? (jeśli dotyczy) 

 Węgiel 

 Ekogroszek 

 Olej opałowy 

 Gaz 

 Energia elektryczna 

 Biomasa (m. in. drewno, pellety) 

 inne................................................................................................................... 

 

5. Jaki rodzaj instalacji planujesz zamontować? 

 piec gazowy 

 piec na olej opałowy 

 piec na drewno (biomasę) 

 piec elektryczny 

 pompa ciepła 

 inne................................................................................................................... 

 Nie dotyczy. 

 

6. Wymianę lub zakup nowej instalacji planuję w roku? 

 2019 

 2020 

 2021 

 NIE DOTYCZY 

 

7. Dokonałem już wymiany pieca z (…...........................) na (…..........................) 

w roku. 

 2016 

 2017 

 2018 

 NIE DOTYCZY 

 

 



Dane kontaktowe 

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

Miejscowość …...................................................................................................... 

Ulica…................................................................................................................... 

Nr domu …............................................................................................................. 

Nr lokalu …............................................................................................................ 

Telefon…................................................................................................................ 

E-mail…................................................................................................................. 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych jest Urząd Gminy w Łyszkowicach  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych Urząd Gminy w Łyszkowicach  w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

4. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i 

zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

        …………………………………………. 

(data, podpis) 

 


