
 
 

 ANKIETA – „Słoneczny Lubliniec II” 
  

 

 
W związku z planowanym naborem do konkursów w zakresie dofinansowań infrastruktury służącej do produkcji 
i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł, Gmina Lubliniec poniższą ankietą rozpozna zainteresowanie 
mieszkańców udziałem w w/w konkursach.  

Aktualnie nie jest znany dokładny poziom dofinansowania i kryteria wyboru projektu, ponieważ nie został 
opublikowany regulamin konkursu. Planowana wysokość dofinansowania to ok. 65-85 % kosztów kwalifikowanych.  

 

Proszę o czytelne wypełnienie poniższej ankiety i złożenie w wersji papierowej do 31 marca 2023r. 
Ankietę można złożyć w wybrany sposób: 

• w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a 

• w Urzędzie Miejskim w Lublińcu biurze podawczym ul. Paderewskiego 5 

• wysyłając za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umlubliniec/skrytka 

• wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec ; 
 

 

1. Dane osobowe właściciela nieruchomości 
1.1. Imię i nazwisko .........................…........................................................................................... 
1.2. Adres zamieszkania...........................…................................................................................... 
1.3. Adres instalacji...........................…........................................................................................... 
1.4. Numer telefonu...........................….......................................................................................... 
1.5. Adres e-mail...........................…............................................................................................... 
1.6. Czy pod wskazanym adresem instalacji jest prowadzona działalność gospodarcza ?    TAK / NIE 
1.7. Czy korzystał Pan/Pani z dofinansowania w Programie Słoneczny Lubliniec w roku 2021?   TAK / NIE 
 
 
Informuję, że jestem zainteresowany/a ( proszę zaznaczyć ): 
 

 MONTAŻEM  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (o mocy ………. kW) 

 MONTAŻEM  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  Z MAGAZYNEM ENERGII 

 ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (o mocy ………. kW) 

 MONTAŻEM  MAGAZYNU ENERGII DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 MONTAŻEM  POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA C.O. 

 MONTAŻEM  POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA C.O. + C.W.U. 
 
 
….............................................     ……………………………………………...   
 (miejscowość, data)         (czytelny podpis właściciela) 
 

 
Poświadczam, że jestem świadomy/a, że złożenie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 
Programu, gdyż złożona ankieta służy jedynie do oszacowania zainteresowania mieszkańców .  

 

 
 

….............................................     ……………………………………………...   
 (miejscowość, data)         (czytelny podpis właściciela) 
 

 



 
 

 ANKIETA – „Słoneczny Lubliniec II” 
  

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) zwanego dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubliniec z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Lubliniec przy  ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec. Adres e-mail: um@lubliniec.pl , tel. 343530100. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 
które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
inspektor@lubliniec.pl, adres do korespondencji: 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5.     

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia ankiety w związku z planowanym 
naborem do konkursów w zakresie dofinansowań infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania 
energii z odnawialnych źródeł, na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). , 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego zostały zebrane.  
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 
zawrze umowy na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że 
przepisy prawa stanowią inaczej.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu 
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, zgodnie z JRWA 
kategoria archiwalna BE5, tj. minimum 5 lat.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) danych 
oraz ograniczenia przetwarzania danych. Niektóre prawa takie jak: prawo do sprzeciwu, przenoszenia lub 
usunięcia mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie Ogólnego Rozporządzenia 
2016/679 RODO lub przepisów szczególnych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia ankiety.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w 
związku z wypełnieniem ankiety dotyczącej planowanego naboru do konkursów w zakresie dofinansowań 
infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych.  
 
 
 

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

                             Miejscowość i data                                                              Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 


