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ANKIETA  2.15 

modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła opartego 

o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne  

 

Imię, nazwisko ……………………………….………………............................................ tel. ............................................................. 

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

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

Rodzaj zabudowy (właściwe podkreślić): 

□ budynek jednorodzinny wolnostojący, 

□ budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, 

□ budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej lub grupowej. 

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) ....................................................................... 

Jestem zainteresowany/a (właściwe podkreślić): 

□ 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. 

Ankietę należy składać do dnia 27 maja 2019 r.: 

 w Urzędzie Miasta Szczecinek (Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 13), 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: ankietyrpo@um.szczecinek.pl 

 

Szczecinek, dnia ..................................................    .............................................................. 

              (Podpis w przypadku wyrażenia woli) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek,  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 

Szczecinek, adres e-mail: iod@um.szczecinek.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe i dane dotyczące obiektu będą przetwarzane w celu przygotowania i realizacji 

projektu na podstawie Pana/Pani zgody (art.6 ust 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy, a 

później zgodnie z rozporządzeniem 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. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 

2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 


