
 

 
Ankieta: KOCIOŁ NA BIOMASĘ 

 
NR 
ANKIETY:……….. 

 
Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru 
ankiet dostępnym na stronie Internetowej Gminy Dzierzkowice http://dzierzkowice.pl/ oraz 
w Urzędzie Gminy. 

 
Wypełnienie wszystkich miejsc w ankiecie jest warunkiem udziału w projekcie. 
 
 

DANE OSOBOWE 
 
Imię i Nazwisko:
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
Adres
 .................................................................................................................................................................
.... 
zamieszkania:  
...............................................................................................................................................................................
..... 
Telefon 
kontaktowy:
 ....................................................................................................................................................... 
 
E-mail: ....................................................................................................................................................... 
 

 
 

DANE INSTALACJI 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr działki, obręb: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Liczba osób                       ………………………..    
zamieszkująca w            (Liczba osób zamieszkująca w budynku będzie weryfikowana z tzw. deklaracją śmieciową) 
budynku:      
 
Tytuł prawny do …..……..……………………………… Księga wieczysta …………………………. 
nieruchomości:                                   nr:  
 
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku 
 

 
…………………………………………………………. m2 

 
Kubatura ogrzewanego budynku 
 

 
…………………………………………………………… m3  

 
Czy budynek jest ocieplony? 
 

 
TAK / NIE 

  ściany 
 

 strop, poddasze 
 

 podłoga na 
gruncie 



 

Rodzaj i grubość 
izolacji cieplnej 
 

………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… 

Wymiary kotłowni lub 
miejsca przeznaczonego 
na kocioł: 
 

 szerokość 
 

…………………………….m  

 długość 
 

…………………………………..m 

 wysokość 
 

………………………………m 

 
Moc obecnego źródła CO 
 

 
………………………………………………………….. kWh 

Rodzaj 
używanego 
paliwa do CO 

 
 węgiel 

 
 gaz 

 
 olej 

 
 drewno 

 
 inne 

 
Sposób ogrzewania c.w.u. 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj 
używanego 
paliwa do 
c.w.u. 

 
 węgiel 

 
 gaz 

 
 olej 

 
 drewno 

 
 inne 

 
Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku 
 

 
………………………………………………………………… t / m3 

Powierzchnia użytkowa budynku 
mieszkalnego mniejsza niż 300m² 

TAK / NIE 

Czy w miejscu posadowienia instalacji jest 
stały dostęp do Internetu 

TAK / NIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem. Zapoznałem się z 
treścią karty informacyjnej, w tym z informacja o celu przetwarzania danych osobowych prawie dostępu do moich 
danych osobowych i prawie ich sprostowania. 
 

………………………………………………………………………
…. 

Data, podpis 
właściciela 

 
Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, działalność rolnicza ani działalność 
agroturystyczna oraz, że instalacja kotła na biomasę będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele 
mieszkaniowe. 
 

………………………………………………………………………
…. 

Data, podpis 
właściciela 

 
 
 
 
Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym opłaty za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 
(Dane będą weryfikowane na dzień złożenia ankiety oraz na dzień podpisania umowy). 
 

………………………………………………………………………
…. 

Data, podpis 
właściciela 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki. 



 

 
………………………………………………………………………
…. 

Data, podpis 
właściciela 

 
 
 
 
 

Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania 
dofinansowania. 

 
 
 
 
 
 

DEKLARACJA 
Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie dotyczącym zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020 przez 
Gminę Dzierzkowice. Jednocześnie deklaruję współfinansowanie montażu instalacji kotłów na biomasę 
w wysokości ok. 25-50% kosztu całkowitego oraz zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości na 
cele związane z realizacją projektu na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………
…. 

Data, podpis 
właściciela 

 
  



 

Załącznik Nr 1 do Ankiety i deklaracji dotyczącej udziału w projekcie zakupu i montażu kotłów na biomasę. 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dzierzkowice jest: Wójt 
Gminy Dzierzkowice,  23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
zakresie działania Urzędu Gminy w Dzierzkowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej 
inspektor@cbi24.pl 
Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Dzierzkowice  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli 
dotyczy). 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Dzierzkowice; 
realizacji umów zawartych z kontrahentami; 
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Dzierzkowice 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dzierzkowice  . 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; 
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  



 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Dzierzkowice) 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 

 
Dzierzkowice, dnia ....................2019 r.    
 .................................................... 
             czytelny podpis 
 

 
 
 
  



 

UMOWA UŻYCZENIA 
 
zawarta w dniu ………….. pomiędzy: 
 
1.Gminą Dzierzkowice z siedzibą w: 23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – Marcina Gąsiorowskiego  
zwaną w dalszej treści umowy „Biorącym w użyczenie”  
 
1.Panem/Panią ………………………………………zam…………………………………… 
 
nr domu …………. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr …….…………………... 
 
wydanym przez……………………………………………PESEL ………………………….. 
 
2.Panem/Panią …………………………………zam……………………………………….. 
 
nr domu …………. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ………………………... 
 
wydanym przez ………………………………………….PESEL ………………………….. 
 
zwanym/zwanymi w dalszej treści umowy „Użyczającym” o treści następującej: 
 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest użyczenie nieruchomości (budynku mieszkalnego) i określenie 
warunków u życzenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu pn. „Wzrost 
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – etap 2” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż 
kotłów na biomasę dla potrzeb Użyczającego. 
 
 

§ 2. 
Przedmiot użyczenia 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego nr  
………, usytuowanego na nieruchomości nr ………………… położonej w miejscowości 
................................................. (posiada tytuł własności/współwłasności nieruchomości  
zabudowanej tym budynkiem), lub posiada inny tytuł prawny do dysponowania tym 
budynkiem mieszkalnym, na potwierdzenie czego składa jako załącznik do niniejszej 
umowy aktualny odpis z księgi wieczystej / aktualny wypis z rejestru gruntów / wypis z 
ewidencji budynków / inny równoważny dokument.  

2. Użyczający użycza i oddaje Biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część 
wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania kotła na 
biomasę z zasobnikiem i jego prawidłowego funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, z 
przeznaczeniem na realizację projektu określonego w § 1. 

3. Użyczający ponadto wyraża zgodę na udostępnienie Biorącemu w użyczenie lub osobom 
przez niego wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1 w celu przeprowadzenia 

 
str. 1 



 
 

 

niezbędnych prac związanych z montażem kotła na biomasę, zapewni dostęp Biorącemu w 
użyczenie lub osobom przez niego wskazanym, do zainstalowanych urządzeń, przez cały okres 
trwania umowy.  

4. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu umowy i zostanie stwierdzone 
protokołem przekazania podpisanym przez strony. 

 
 

§ 3. 
Cel użyczenia 

Biorący w użyczenie zapewnia, że:  
1) będzie używał użyczonej rzeczy w celu realizacji projektu o którym  mowa w § 1.  
2) bez zgody Użyczającego nie odda jej w użyczenie osobie trzeciej. 

 
 

§ 4. 
Okres użyczenia  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat od 
dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu określonego § 1.  

2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu niniejsza umowa ulega 
automatycznemu przedłużeniu do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z 
realizacji projektu określonego § 1. 

 
§ 5. 

 

1. Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach:  

1) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu określonego w § 1  
2) rozwiązania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z 

montażem i eksploatacją instalacji kolektorów słonecznych zawartej pomiędzy tymi samymi 
stronami. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Użyczającego, dokona on zwrotu nakładów 
poniesionych przez Biorącego w użyczenie wg zasad określonych w umowie dotyczącej 
zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem i eksploatacją kotła na 
biomasę zawartej pomiędzy tymi samymi stronami.  

3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie w przypadku, zbycia nieruchomości, jeśli nabywca 
lub następca prawny nie wstąpi w prawa strony niniejszej umowy. 

 
 

§ 6. 
Zwrot przedmiotu użyczenia 

1. Po zakończeniu okresu użyczenia, Biorący w użyczenie obowiązany jest zwróci ć przedmiot 
umowy w stanie niepogorszonym bez dodatkowego wezwania ze strony Użyczającego co 
zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, jednakże Biorący w 



 
 

użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem używania 
przez Użyczającego lub czynników niezależnych od Biorącego w użyczenie.  

2. Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy Biorący w użyczenie dokona przekazania 
Użyczającemu zamontowanej instalacji kotła na biomasę. Forma, w jakiej nastąpi 
przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną umową. 

 

 

 

§ 7. 
Zmiana umowy  

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe  
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane mają właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
2. Spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla Biorącego do użyczenia.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 

Użyczający: Biorący w użyczenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


