ANKIETA
na temat udziału w projekcie Gminy Czaplinek dotyczącym poprawy jakości powietrza
(wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków jednorodzinnych)
Szanowni Państwo,
Gmina Czaplinek rozważa przygotowanie projektu dotyczącego poprawy jakości powietrza
skierowanego do osób fizycznych z terenu gminy Czaplinek, dla którego będzie poszukiwać
zewnętrznych źródeł dofinansowania.
Wypełnienie niniejszej ankiety jest dobrowolne i nie jest równoznaczne z deklaracją udziału
w projekcie. Badanie ankietowe zostało przygotowane w celu dokonania analizy potrzeb
w zakresie, którego dotyczy projekt.
W przypadku przystąpienia przez Gminę do realizacji projektu zostanie ogłoszony nabór
uczestników, w ramach którego zostaną zrekrutowani docelowi uczestnicy projektu. Posiadając
Państwa ankiety będziemy mogli łatwiej do Państwa dotrzeć z informacjami na temat projektu.
Wypełnioną i podpisaną ankietę można złożyć w terminie do 30 czerwca 2019 r.:
- w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 3) Urzędu Miejskiego
w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub
- drogą mailową w formie zeskanowanego dokumentu na adres: profilaktyka@czaplinek.pl
1. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
Projekt dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej
emisyjne, bądź wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne w budynkach jednorodzinnych i w lokalach
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Budynki jednorodzinne mogą podlegać częściowej lub pełnej termomodernizacji.
Częściowa termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki okiennej
i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
Pełna termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej),
stropu i podłogi (w tym m.in. dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
W ramach projektu wymagana jest wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne.
Likwidacji podlega wyłącznie źródło oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe).
Projekt może dotyczyć jedynie likwidacji źródeł ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe)
i:
- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej,
lub
- zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej
kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu (dotyczy to obszarów zgazyfikowanych,
tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie), a w drugiej kolejności inne
źródła ciepła spełniające normy).
Budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
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jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%.
Dofinansowanie może wynieść maksymalnie:
- w przypadku częściowej termomodernizacji wraz z likwidacją źródła ciepła opartego na spalaniu węgla 25 000 PLN,
- w przypadku pełnej termomodernizacji wraz z likwidacją źródła ciepła opartego na spalaniu węgla –
50 000 PLN,
- w przypadku tylko wymiany źródła ciepła opartego na węglu na mniej emisyjne – 7 500 PLN.
Wspierane nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej muszą charakteryzować się obowiązującym od
końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych
z energią.
Jeśli jedynym nowym źródłem ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym będzie kocioł, to musi on być
wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów gazowych i elektrycznych) i nie
posiadających rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Ma to na celu
uniemożliwienie współspalania odpadów w instalacji.

Po zapoznaniu się z informacjami na temat projektu wyrażam zainteresowanie udziałem
w projekcie Gminy Czaplinek dotyczącym poprawy jakości powietrza, polegającym na (proszę
zaznaczyć jedną z opcji) :
pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła
opartego na węglu na mniej emisyjne
częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła
opartego na węglu na mniej emisyjne
wymianie źródła ciepła opartego na węglu na mniej emisyjne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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), zawartych w ankiecie na temat udziału w projekcie Gminy Czaplinek dotyczącym
poprawy jakości powietrza.
2. DANE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU (uczestnikami projektu mogą
być tylko osoby fizyczne)
Imię:

Telefon:

e-mail:

Nazwisko:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy:

3. LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI
Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy:
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Nr działki geodezyjnej:

Nr domu:

Nr lokalu:

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – BUDYNEK
Rodzaj budynku (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź):
a) wolnostojący b) bliźniak c) szeregowiec d) wielorodzinny
Rok budowy: …………

Technologia budowy (właściwe zaznaczyć):
cegła, pustak, inne ………………………….
Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego podać powierzchnię
lokalu): ………..… m²
Grubość ścian zewnętrznych (cm)
…………….

Ocieplenie ścian zewnętrznych, rodzaj i grubość
………………………………

Ocieplenie podłogi na gruncie
………………...

Ocieplenie dachu/stropodachu
…………………………………………

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – ŹRÓDŁO CIEPŁA
Moc zainstalowanego kotła (pieca) węglowego kW ……………………………….
Rodzaj źródła ciepła (proszę zaznaczyć właściwe):
a) piec – drewno
b) piec węgiel
c) kocioł węglowy
Rodzaj ogrzewania: grzejniki, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie mieszane, inne
……………………………………..
Rodzaj i ilość zużywanego paliwa – średnie użycie roczne (wypełnić właściwe)
Węgiel ……………………………….. ton/rok
Miał ………………………………….. ton/rok
Ekogroszek …………………………... ton/rok
Drewno ……………………………… m3/rok
Inne …………………………………………
Dodatkowe źródło ciepła: kominek, pompa ciepła), inne ………………………………..
6. DEKLARACJA WYBORU TYPU NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (proszę zaznaczyć X
przy jednym z wymienionych typów)
a) przyłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej
b) kocioł gazowy
c) kocioł elektryczny
d) kocioł na biomasę zasilany automatycznie
e) kocioł na pelet zasilany automatycznie
f) kocioł węglowy zasilany automatycznie
g) odnawialne źródła energii
h) inne (proszę wpisać jakie) ……………………………..
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7. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
a) w przypadku termomodernizacji powierzchnia lokali użytkowych (w tym przeznaczonych na
prowadzenie działalności gospodarczej) w budynku nie przekracza 30% powierzchni,
b) w przypadku wymiany źródła ciepła w lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza
oraz, że zamontowane urządzenia grzewcze będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele
mieszkaniowe, jak również adres lokalu nie jest miejscem administracyjnej rejestracji
działalności gospodarczej.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 – dalej
RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czaplinek z siedzibą: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek,
reprezentowana przez Burmistrza Czaplinka.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z inspektorem ochrony danych –
Krzysztof Czubak poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@czaplinek.pl lub
pisemnie na adres wskazany wyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów, i udzielonej zgody:
1) na postawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach
archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
5. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych
przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w
pkt. 2, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
2) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
3) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa,
ul. Stawki 2.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa m.in. ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) a także innych ustaw kompetencyjnych (merytorycznych).
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie
udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu
wskazanego w treści zgody.
8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
…………………….........................
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)
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