ANKIETA
modernizacja energetyczna budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła
opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne

Ankieta kierowana jest do osób fizycznych będących właścicielem budynków jednorodzinnych
zlokalizowanych na obszarze Gminy Mielno, 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 Mielno.
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 zł;

•

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 zł.

Nie przewiduje się udzielenia wsparcia projektom generującym dochód oraz udzielania pomocy
publicznej oraz pomocy de minimis.

Uwaga:

•
•

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dalej zwana IZ
RPO WZ i może ulec zmianie.
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 telefonu ………………………………………., adres mail ………………………………………………
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.
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□

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 30 czerwca 2019 r.:
•
•

w Urzędzie Miejskim w Mielnie (Biuro Obsługi Interesanta, parter,pok. 1,ul. B. Chrobrego 10),
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Mielnie
(III piętro, pok. 314),

Osoba do kontaktu:
•

Sławomir Ciborski, tel. (94) 345-98-38,

Mielno, dnia …………………………………

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

załącznik 01b do PODO UM w Mielnie

Klauzula informacyjna dla Interesantów Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Mielnie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Mielnie z siedzibą w
Mielnie, ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gmina.mielno.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadania Urzędu
Miejskiego w Mielnie, określonego przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 730 ze zm.),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r poz. 60 ze
zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z z 2019r. poz. 730 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), ustawy z 03
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2019r. poz. 630 ze zm.), ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. z 2019r.
poz. 125 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych, na
podstawie Art.6 ust. 1 lit. b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie
art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych) ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem i realizacją umowy
jest obligatoryjne.
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