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ANKIETA 

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 oraz wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego.  

 
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne będące właścicielami 
budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Ustronie Morskie zainteresowane 
przystąpieniem do  projektu będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości: 

 25 000 zł na częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz  
z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla  

lub  

 50 000 zł na pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją 
istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla. 

 
(wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020)   

 

Uwaga: 

O tym czy modernizacja energetyczna budynku będzie pełna lub częściowa przesądzi audyt 

energetyczny, który wykona podmiot wybrany przez Gminę w ramach przyznanego dofinansowania. 

Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2023 r. 
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Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania 

mieszkańców na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne oraz wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego.  

Adres posesji, tel.  kontaktowy lub e-mail: 
 

Nr działki ewidencyjnej:  
 

Obręb 
ewidencyjny: 

 
 

Rodzaj zabudowy 
(właściwe podkreślić): 

□ budynek mieszkalny 
jednorodzinny w 
zabudowie bliźniaczej 

     □  budynek mieszkalny jednorodzinny 

 
 
 
Rodzaj zainstalowanego 
źródła ciepła (właściwe 
podkreślić): 

 
□ Kocioł 
węglowy: 
 

rok 
produkcji: 
 

Klasa: moc (kW) 

 
□ Piec 
węglowy 
 

rok 
produkcji: 

moc (kW) klasa 

□ Piec 
kaflowy 
 

     xxxxxxx ilość sztuk: 

Aktualne zużycie węgla 
(tona/rok) 

 

 
Zaznaczyć poniżej jeden wariant: 

□ częściowa termomodernizacja budynku 
jednorodzinnego wraz zastąpieniem 
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). 

Uwaga!  
Zakres częściowej termomodernizacji 
obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. 
stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania. 

 

□ pełna termomodernizacja budynku 
jednorodzinnego wraz zastąpieniem 
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). 

Uwaga!  
 
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. 

Ankietę należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r.: w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: program.antysmogowy@ustronie-morskie.pl 

…………, dnia ..................................................                       ..............................................................   /czytelny podpis/             

mailto:program.antysmogowy@ustronie-morskie.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Ustronie Morskie – Urząd Gminy Ustronie Morskie z siedzibą w 

Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: 

sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W Urzędzie Gminy wyznaczony 

został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@ustronie-morskie.pl .  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z przygotowaniem ewidencji istniejących źródeł ciepła, w celu 

stworzenia bazy potencjalnych beneficjentów projektu obejmującego wymianę źródeł ciepła, na podstawie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych 

osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie 

internetowej: www.ustronie-morskie.pl w zakładce „RODO Ochrona danych osobowych”. 
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