ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
dla budynków jednorodzinnych
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza:
Dawid Kapusta, Sławomira Żurek, Sabina Paciorek oraz Krzysztof Szulada
tel.: 12 2770 167, 12 2770 168, 602 240 875; e-mail: op@gminaskawina.pl

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji / wsparcia
Informacje o wnioskującym i budynku
Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Adres inwestycji / instalacji
(jeśli inny niż powyżej)
Ulica
Nr budynku

Całkowita powierzchnia budynku (w
m2)
Powierzchnia ogrzewana
(w m2)

Rok budowy budynku

Kubatura (w m3)

Miejscowość

□ budynek mieszkalny □ budynek mieszkalno-usługowy

□ budynek
usługowy

inny
□ pustostan □
(jaki?)…………….

Proszę wskazać rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródło ciepła)

□ Ogrzewanie

□ Ogrzewanie olejowe

□ Ogrzewanie gazowe

□ Ogrzewanie

□ Miejska sieć ciepłownicza

□ Odnawialne Źródła Energii

na paliwo stałe

elektryczne

□ Brak ogrzewania
□ Inne (jakie?

……………………………..)

Proszę wskazać rodzaj i ilość obecnie stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w lokalu/budynku (średnie zużycie)
Węgiel (w tonach)

Biomasa (w m3)

Ekogroszek (w tonach)

Pellet (w m3)
Inne (jakie?
…..…..…..…..…..…..…..…..)
Średnia temperatura w
pomieszczeniach budynku:

Drewno (w m3)
Roczne koszty ogrzewania
budynku w zł

Proszę wskazać źródło ciepłej wody użytkowej

□ Bojler/podgrzewacz elektryczny □ Kocioł na paliwa stałe
□ Inne (jakie?) ……….……….

□ Piecyk gazowy

□ Solary

Rok montażu źródła ciepłej wody użytkowej
……….……….……….……….
Czy w nieruchomości funkcjonują odnawialne źródła energii?

□Tak

□ Nie

Jeśli tak to proszę zaznaczyć poniżej

□ Kolektory słoneczne

□ Pompa ciepła

□ Fotowoltaika

Czy w nieruchomości dokonano termomodernizacji?

□Tak

□ Nie

□ Inne (jakie?)
……….……….

□ Ocieplenie ścian

/grubość……….……….…
……/

□ Wymiana drzwi

□ Ocieplenie dachu

/grubość……….……….………/

□ Ocieplenie stropu

/grubość……….……….………/

□

□ Wymiana okien

/rok
wymiany……….….………/

□

Ocieplenie podłogi na gruncie
inne
/rok
/grubość……….……….………/
jakie? ………………………….
wymiany….……….………/
Jeżeli są Państwo zainteresowani wymianą starego kotła węglowego na nowe źródło ciepła
prosimy o złożenie wniosku na odrębnym formularzu.

PAMIĘTAJ!!!
Wybierając bezpyłowe źródło ciepła zmniejszasz smog w swojej okolicy – chronisz powietrze w którym przebywasz
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw kotły na paliwa stałe
muszą spełniać normy “ekoprojektu” (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE)
Czy są Państwo zainteresowani odnawialnymi źródłami energii?

□Tak

□ Nie

Jeśli tak to proszę zaznaczyć jakim źródłem są Państwo zainteresowani

□ Kolektory słoneczne

do ciepłej wody użytkowej

□ Fotowoltaika do produkcji prądu
elektrycznego

□ inne (jakie?) ………………..

□ Pompa ciepła powietrzna

□ Pompa ciepła

gruntowa
Rok planowanego montażu odnawialnych źródeł energii
……….………

Czy planuje Pan/Pani przeprowadzenie termomodernizacji??

□

□

Tak
Nie
Jeśli tak to proszę zaznaczyć jakie prace powinny zostać wykonane

□ Ocieplenie ścian

□ Ocieplenie dachu

□ Ocieplenie stropu

/grubość……….……….…
……/

/grubość……….……….………/

/grubość……….……….………/

□ Wymiana drzwi

□ Ocieplenie podłogi na gruncie

□ inne

/ilość….……….………/

/grubość……….……….………/

□ Wymiana okien

/sztuk……….….………/

jakie? ………………………….

Wyrażam zgodę na przekazanie informacji o możliwym dofinansowaniu dopiero po pozyskaniu środków na udzielanie wsparcia przez Gminę Skawina.
Jednocześnie deklaruję gotowość udostępniania nieruchomości na rzecz realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zarówno na
czas realizacji projektu oraz na okres zachowania jego trwałości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z siedzibą przy Rynek 1, 32-050 Skawina jako administratora 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 (RODO), moich
danych osobowych umieszczonych w niniejszej ankiecie zgłoszeniowej - w celach związanych z uzyskaniem pomocy w zakresie ograniczania niskiej
emisji.
Przyjmuję do wiadomości że złożenie ankiety nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji / wsparcia
Data …………………………………… Podpis ……………………………….………………………
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@gminaskawina.pl lub
kierując pismo na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania pomocy rzeczowej.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania pomocy rzeczowej.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje dane osobowe będą mogły być
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO).

