ANKIETA INWENTARYZACYJNA
dla właścicieli budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Gaszowice
na potrzeby PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY GASZOWICE 2020-2022
A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Program Ograniczania Niskiej Emisji stanowi działanie naprawcze w ramach programu ochrony powietrza, mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Działanie polega na wymianie
niskosprawnych urządzeń wykorzystujących paliwa stałe. Celem wdrożenia uchwały "antysmogowej" Gmina Gaszowice przystąpiła do
opracowania pozwalającego na wstępne pozyskanie informacji o wysokości środków finansowych jakie potrzebne będą do wykonania
ww. uchwały:
- do 1 stycznia 2022 r. należy wymienić kotły, które są eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji oraz kotły nieposiadające
tabliczki znamionowej,
- do 1 stycznia 2024 r. należy wymienić kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
- do 1 stycznia 2026 r. należy wymienić kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
- do 1 stycznia 2028 r. należy wymienić kotły klasy 3 lub 4.
Od 1 września 2017 r. można zabudować kotły klasy 5.
Ankieta nie dotyczy właścicieli nieruchomości uczestniczących w programie ograniczania niskiej emisji w latach 2017-2019.
B. DANE OBIEKTU
B.0. ADRES
ul. …………………………………………., miejscowość………………………………………
imię i nazwisko właściciela budynku…………………………………………………………………
tel. kontaktowy…………………………………….
B.1. DANE OBIEKTU
powierzchnia ogrzewana ………………………………………… m2
kubatura ogrzewana…………………………………………………m³
rok budowy…………………..
liczba mieszkańców: ……………………………………………….
liczba kondygnacji……………....……….…………….……………
suma wszystkich kondygnacji użytkowanych w celach grzewczych……………
B.2. ŹRÓDŁO CIEPŁA
Piec kaflowy
Kotłownia indywidualna:
1. węglowa
2. gazowa

B.3. AKTUALNE ZUŻYCIE PALIWA - w okresie rocznym
ekogroszek
ton
węgiel gatunkowy
ton
koks
ton
m³
drewno

3. olejowa
4. elektryczna
inne (jakie)………………..……………………………..
Rok produkcji kotła: ……………rok
Moc: …………….…………kW
Czy kocioł służy do przygotowania ciepłej wody?

olej opałowy
gaz płynny
energia elektryczna
ciepło sieciowe
inne (jakie):……………….
……………………………

tak

nie

litr lub m³
litr lub m³
kWh
GJ

Jeżeli nie, to jakie jest źródło ogrzewania wody?............................................
C.1. PLANOWANA WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU
tak

nie

olejowe
gazowe
pompa ciepła
kocioł na paliwo stałe (węglowe) - klasa 5 wg normy PN EN303-5:2012
kocioł na biomasę - klasa 5 wg normy PN EN303-5:2012

Rok, w którym planowana jest wymiana

2020 □

2021 □

2022 □

……………….□ *

*-można podać dowolny rok po 2022

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Gaszowicę danych osobowych zawartych w ankiecie w celu opracowania
programu niskiej emisji dla Gminy Gaszowice.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Gaszowice. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania programu niskiej emisji dla
Gminy Gaszowice na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna w
punkcie zbierania danych, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi:

…………………
Data

………………………………………………………………..
Podpis osoby udzielającej informacji

INFORMACJE DODATKOWE
Ankiety należy złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa (można również przesłać pocztą).
Osoby, które złożą ankietę inwentaryzacyjną będą miały pierwszeństwo przy pozyskaniu dofinansowania na
wymianę źródła ciepła.
Osoby, które nie złożą ankiety w terminie znajdą się na listach rezerwowych niegwarantujących pozyskania
dofinansowania. Ponadto informujemy, że nieruchomości z których właściciele lub zarządcy nie złożą powyższej ankiety
zostaną skontrolowani przez Straż Gminną celem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła.

