
WSTĘPNA ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA  

 

Podstawowe warunki i zasady uczestnictwa w projekcie: 

• Przedmiotowy projekt w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Świeszyno 

zostanie zrealizowany w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

• Wsparte zostaną działania dotyczące wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne w 

indywidualnych gospodarstwach domowych (zarówno w domach jednorodzinnych i 

wielorodzinnych).  

• Likwidacji będzie podlegać wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece 

lub kotły węglowe).  

• Wsparciem w ramach projektu nie mogą zostać objęte budynki, w których jest prowadzona 

lub zarejestrowana działalność gospodarcza.  

• Odbiorcą wsparcia mogą być osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do 

nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

• Osoba zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązana będzie do wymiany źródła ciepła 

we własnym zakresie i następnie przedstawienia wymaganej dokumentacji potwierdzającej 

prawidłowe wykonanie zadania. Na jej podstawie nastąpi wypłata grantu w wysokości 7500 zł. 

niezależnie do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów (lub pomniejszonej w przypadku 

gdy mieszkańcowi została wcześniej udzielona zaliczka). 

 

W celu weryfikacji wstępnej kwalifikacji budynku oraz zamierzonych działań do projektu, 

prosimy o wypełnienie danych w poniższej tabeli: 

 

1 
Imię i nazwisko odbiorcy 

wsparcia 

 
 
 

2 
Dane kontaktowe (nr telefonu, 

e-mail) 

 
 
 

3 
Adres budynku planowanego do 

objęcia wsparciem 

 
 
 

 

4 Rodzaj zabudowy ww. budynku   Budynek jednorodzinny 



 

 
 
 

  Budynek wielorodzinny 

5 
Czy w ww. budynku jest 

prowadzona lub zarejestrowana 
działalność gospodarcza? 

  Tak 

  Nie 

6 
Czy odbiorca wsparcia 
dysponuje prawem do 

dysponowania ww. budynkiem? 

 Tak  
(jakiego rodzaju? ……………………………………………………..) 

  Nie 

7 
Czy dla ww. budynku zostało 

sporządzone świadectwo 
charakterystyki energetycznej? 

  Tak 

  Nie 

8 
Rodzaj aktualnie stosowanego 
źródła ciepła w ww. budynku 

  Kocioł węglowy 

  Piec węglowy 

  Inne  
(jakiego rodzaju? ……………………………………………………..) 

9 
Rodzaj planowanego źródła 

ciepła w ww. budynku 

  Ogrzewanie gazowe 

  Ogrzewanie elektryczne 

  Ogrzewanie olejowe 

  Ogrzewanie oparte o Odnawialne Źródła Energii 

  Ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej 
emisyjności 

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU BUDYNKU 

10 
Powierzchnia ogrzewana 

budynku (m2) 

 

11 Standard energetyczny budynku 

  45 kWh/m2rok i budynek niskoenergetyczny 

  70 kWh/m2rok i budynek energooszczędny 

  90 kWh/m2rok i budynek dobrze izolowany cieplnie 

  140 kWh/m2rok i budynek słabo izolowany cieplnie 

  180 kWh/m2rok i budynek nieocieplony 

12 
Ilość osób korzystających z 

ciepłej wody w budynku 
 

13 
Zapotrzebowanie wody na 

osobę w budynku (l) 

  40 l na osobę i niskie potrzeby 

  60 l na osobę i standardowe potrzeby 

  80 l na osobę i podwyższone potrzeby 

  100 l na osobę i podwyższone potrzeby 

14 
Temperatura wody ciepłej        

(st. C) 

  40 

  45 

  50 

  55 

  60 

15 
Liczba dni w roku korzystania z 

wody 
 

16 
Cyrkulacja ciepłej wody 

użytkowej 
  Z cyrkulacją (straty ciepła +5% rocznie) 

  Bez cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 

 

Ankietę należy składać do dnia 31 lipca 2019 roku: 

• w Urzędzie Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71 (biuro podawcze), 

• drogą elektroniczną na adres e-mail: m.brzostko@swieszyno.pl 

 

mailto:m.brzostko@swieszyno.pl


 

 
 
 

Osoba do kontaktu:  

Marek Brzostko – Kierownik Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 

Telefon: 94 31 60 154 

 

Zaznacza się, że niniejsza ankieta nie stanowi formalnego zgłoszenia do projektu a ma za zadanie 

wyłącznie wstępną weryfikację kwalifikowalności budynku do objęcia wsparciem oraz skali 

zainteresowania projektem wśród mieszkańców Gminy Świeszyno.  

 

 

Świeszyno, dnia .............................................       

        …………………………….………….. 

             (Czytelny podpis imię i nazwisko) 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Wójt Gminy Świeszyno z siedzibą w Urzędzie Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 7 będący administratorem 

danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celu analizy zapotrzebowania oraz 

pozyskania środków na modernizację energetyczna budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła 

opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne oraz w celu zawarcia i realizacji umowy na 

modernizację energetyczną.  

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b), e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. działań zmniejszających emisję czynników 

szkodliwych do atmosfery oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy. 

W związku z powyższym: 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich 

informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji 

celu przetwarzania danych.  

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

czas 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;. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia 

danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,               

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są 

przekazywane do państw trzecich. 


