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ANKIETA DZIAŁANIE 2.15 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH  

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY. 

 

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu 

określenie skali zapotrzebowania mieszkańców na wymianę dotychczasowego systemu 

ogrzewania na niskoemisyjne. 

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, osoby fizyczne będą mogły otrzymać 

wsparcie w wysokości: 

- 25.000,00 zł na jedno indywidualne gospodarstwo domowe w przypadku termomodernizacji 

częściowej  (określonej w audycie energetycznym) wraz  z trwałą zmianą systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym; 

- 50.000,00 zł na jedno indywidualne gospodarstwo domowe w przypadku termomodernizacji 

pełnej (określonej w audycie energetycznym) wraz z trwałą zmian systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym; 

Ankieta kierowana jest do osób fizycznych będących: 

• właścicielami domów jednorodzinnych, 

• właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych, 

• najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego 

oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości 

projektu). 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

Kontakt ………………………………………………………………………………………. 

Adres posesji ………………………………….……………….............................................. 

Nr działki ewidencyjnej ......................... Obręb ewidencyjny ............................................ 

 

Rodzaj zabudowy (właściwe podkreślić): 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny, 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny. 
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Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (właściwe podkreślić): 

□ Kocioł węglowy: rok produkcji ….……......... klasa ……….. moc (kW) .................... 

□ Piec węglowy: rok produkcji ........................ klasa ............ moc (kW) .................... 

□ Piec kaflowy: ilość sztuk ............................................................ 

Aktualne zużycie węgla (tonach/rok) ....................................................................... 

 

Uwaga! Należy wybrać jeden z poniższych wariantów ( zaznaczyć „X” właściwy) 

□ Częściowa termomodernizacja 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. 

 

Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje wybrane elementy termomodernizacji pełnej 

potwierdzone przeprowadzonym audytem energetycznym. 

 

□ Pełna termomodernizacja 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. 

 

Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolację termiczną ścian, wymianę stolarki 

okiennej i  drzwiowej, izolację stropodachu, izolację dachu,  modernizację instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca/kotła węglowego. 

 

Uwaga: 

O tym czy modernizacja energetyczna budynku będzie pełna lub częściowa przesądzi 

audyt energetyczny, który wykona podmiot wybrany przez Gminę w ramach 

przyznanego dofinansowania. 

 

• Ankiety należy składać do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy 

Będzino (Sekretariat I p.) po tym terminie ankiety nie będą przyjmowane.  

Osoby do kontaktu:  

Gabriela Wołujewicz tel.  (94)  316 25 51 

Będzino, dnia ............................   …………………………………………. 

        (Podpis w przypadku wyrażenia woli) 
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    Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją 

        

 

…………………………………………………….. 

       Czytelny podpis 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino; 

z siedzibą  76-037 Będzino 19 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: ug@bedzino.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować 

poprzez email iodo@bedzino.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane gdy: 

1. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

2. Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej. 

3. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na 

żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy. 

5. Wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych, w przypadku realizacji usług nie 

objętych wyżej wymienionymi podstawami. 

ODBIORCY DANYCH LUB 

KATEGORIE ODBIORCÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi 

mogą być: 

1. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

2. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 

przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a 

także prawo do przenoszenia swoich danych. 

 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca 

pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których 

podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże 

niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług. 


