ANKIETA – PROGRAM II
Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program
Antysmogowy
Ankieta kierowana jest do osób fizycznych będących właścicielem budynków jednorodzinnych
zlokalizowanych na obszarze Gminy Wałcz, które są zainteresowane przystąpieniem do
projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II –Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program
Antysmogowy, którego beneficjentem będzie Gmina Wałcz.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania będzie możliwe otrzymanie wsparcia na:
 częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła
ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) 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).
Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25.000,00 PLN;
 pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła
ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) 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).
Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50.000,00 PLN.
Uwaga:
Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dalej zwana IZ RPO WZ i może
ulec zmianie. Dokładna wysokość wsparcia zostanie określona w regulaminie naboru wniosków
do Działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski
Program Antysmogowy.
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza
termomodernizacją budynku, zakładają likwidację istniejącego źródła ciepła opartego
o spalanie węgla(kotły/piece węglowe) i zastąpi je podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej
lub zlikwidowane źródło ciepła zastąpi nowa jednostka wytwarzania energii cieplnej
(w pierwszej kolejności jednostka wytwarzająca 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). Zastąpienie starego źródła ciepła
nowym będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym
obszarze nie będzie uzasadnione ekonomicznie.

Adres posesji………………….………………................................................................
Nr działki ewidencyjnej .........................................
Obręb ewidencyjny...............................................
Numer telefonu:………………………………………………..
Osoba fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności,
prawa

użytkowania

wieczystego,

ograniczonego

prawa

rzeczowego

lub

stosunku

zobowiązaniowego: TAK/NIE
Rolnik: TAK/NIE (dofinansowanie nie może być przyznane na wymianę ciepła jeśli rolnik
prowadzi działalność gospodarczą w lokalu gdzie ma być dokonana powyższa operacja)
Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe):

□
□

budynek mieszkalny wielorodzinny,
budynek mieszkalny jednorodzinny.

Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (zaznaczyć właściwe):

□
□
□

Kocioł węglowy: rok produkcji ….……...... klasa …………….. moc (kW) .............................
Piec węglowy: rok produkcji ................. klasa ................ moc (kW) .............................
Piec kaflowy: ilość sztuk ............................................................

Aktualne zużycie węgla (tonach/rok) .......................................................................
Jestem zainteresowany/a (zaznaczyć właściwe):

□

□

częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego
źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) 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).
Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki
okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
pełną termomodernizacją budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła
ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) 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).
Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki
okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym m.in. dachu) oraz modernizację
instalacji centralnego ogrzewania.

Uwaga:
O tym czy modernizacja energetyczna budynku będzie pełna lub częściowa przesądzi audyt
energetyczny, który wykona podmiot wybrany przez Gminę w ramach przyznanego
dofinansowania.
Ankietę należy składać do dnia 31 lipca 2019 r.:


w Urzędzie Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8 w godzinach od 8:00 do 15:00,



drogą elektroniczną na adres e-mail: j.kostecka@gminawalcz.pl

Wałcz, dnia ..................................................

..............................................................
(Podpis w przypadku wyrażenia woli)

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się
interesantów Urzędu Gminy Wałcz, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Wałczu danych osobowych
interesantów Gmina Wałcz reprezentowana przez Wójta Gminy Wałcz z siedzibą w Wałczu ul.
Dąbrowskiego 8,78-600 Wałcz, tel. 67 258 02 41
2.

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy jest Zuzanna Klocek z siedzibą w Wałczu ul.
Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz tel. kont. 67 258 02 41 wew. 58

3.

Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez
Urząd Gminy Wałcz ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4. Pozyskane od interesantów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy
o archiwach państwowych.
6. Interesanci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, interesanci mają
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8.

Interesanci Urzędu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich
podawanie przez interesanta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych
osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie
poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wałcz, dnia ..................................................
..............................................................
(Podpis w przypadku wyrażenia woli)

