Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołobrzeg
W ostatnim czasie pojawiła się możliwość dofinansowania budynków mieszkalnych
jednorodzinnych poprzez dotacje na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
za
pośrednictwem
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Program Operacyjny wdraża dwa działania:
1. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Poprawa jakości
powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z
zanieczyszczeniami powietrza. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z
zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców,
urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej (jedynie w
przypadku opłacalności ekonomicznej przyłączenia). W przypadku braku
możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej należy przyłączyć się do sieci
gazowej.
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Gmina. Odbiorcami
końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu,
legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego.
2. Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski
Program Antysmogowy
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona
energochłonność budynków mieszkaniowych oraz wpływa na osiągnięcie wskaźników:
•
•

Spadek emisji pyłów [Mg/rok],
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika
CO2].

Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji
energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej
emisyjną.
W ramach działania 2.15 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie
jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o
przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym
z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowiązaniowego.
W obu przypadkach Gmina Kołobrzeg składa wniosek o dofinansowanie na realizację
tego typu przedsięwzięć, szacując liczbę osób chętnych do skorzystania z

dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą a Urzędem
Marszałkowskim WZ, Gmina ogłosi dla mieszkańców nabór wniosków grantowych,
określając zasady przyznawania i realizacji przedsięwzięć.
Co ważne – Dofinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie te koszty, które zostały
poniesione po podpisaniu umowy grantowej.
Dofinansowaniu podlega;
w ramach działania 2.14 – wymiana źródła ciepła , tzn. wymiana pieca węglowego na
np. gazowy
Wartość dofinansowania – 7.500,00 zł
w ramach działania 2.15 - możliwe do rozpatrzenia są dwie opcje, które zostaną
rozstrzygnięte po opracowaniu audytu energetycznego (koszt opracowania audytu
poniesie Gmina w ramach pozyskanego dofinansowania)
opcja nr 1 – to termomodernizacja niepełna, tzn. wymiana okien, ocieplanie ścian
zewnętrznych budynku, wymiana drzwi zewnętrznych oraz obligatoryjnie wymiana
źródła ciepła
opcja nr 2 – to termomodernizacja pełna, tzn. wszystkie ww. roboty oraz dodatkowo
ocieplenie przegród budynku, dachu
Wartość dofinansowania dla opcji nr 1 – 25.000,00 zł
Wartość dofinansowania dla opcji nr 2 – 50.000,00 zł
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z
możliwością pozyskania środków na realizację tego typu zamierzeń. Informacji udziela
Urząd Gminy Kołobrzeg – Tel. 94 35 30 429
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem środków finansowych
zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety i dostarczenie jej do Pana Marka
Dołęgowskiego - Urząd Gminy Kołobrzeg (budynek B, I piętro, pokój nr 43), w terminie
do dnia 28 czerwca 2019 r.

ANKIETA dla działania 2.14 – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Imię i nazwisko ………………………………………………………..
Adres posesji ……………………………………………………………
Nr działki ewidencyjnej ……………………………… Obręb ewidencyjny ……………………………….

Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe)
lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
budynek mieszkalny jednorodzinny

Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (zaznaczyć właściwe)
Kocioł węglowy: rok produkcji ……. klasa …………… moc (kW) …………..
Piec węglowy: rok produkcji …………. klasa ………….. moc (kW) …………..
Piec kaflowy: ilość sztuk …………………………
Aktualne zużycie węgla (ton/rok) …………………………………………………..

Ankiety należy składać do dnia 28.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Kołobrzeg w biurze Działalności
gospodarczej.

………………………………………………..
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 informuję, iż:
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołobrzeg. Siedzibą Administratora
Danych jest Urząd Gminy Kołobrzeg , ul. Trzebiatowska 48 A, 78 – 100 Kołobrzeg.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy poprzez kontakt mailowy:

iod@gmina.kolobrzeg.pl
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 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, oraz ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w celu przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości.
Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle
określonych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne( np.
serwisowanie , naprawa sprzętu na którym przechowywane są dane ).
W takim przypadku
przetwarzanie odbywa się na podstawie zawieranych umów powierzenia danych osobowych i tylko
zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3 , art. 20 , art. 21 Rozporządzenia
UE.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania , a konsekwencją niepodania danych będzie konieczność ustalenia
właściciela nieruchomości i wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia
do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Kołobrzeg

ANKIETA dla działania 2.15 – modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z
wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………...
Adres posesji …………………………………………………………………………………………………………….
Nr działki ewidencyjnej ……………………………… Obręb ewidencyjny ……………………………….
Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe)
budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący
budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej lub grupowej
Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (zaznaczyć właściwe)
Kocioł węglowy: rok produkcji ……. klasa …………… moc (kW) …………..
Piec węglowy: rok produkcji …………. klasa ………….. moc (kW) …………..
Piec kaflowy: ilość sztuk …………………………
Aktualne zużycie węgla (ton/rok) …………………………………………………..
Jestem zainteresowany/a (zaznaczyć właściwe)
częściową 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 cieplej (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, wymianę okien i drzwi, modernizację
instalacji c.o.
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 cieplej (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 zewnętrznych, przegród wewnętrznych
budynku, stropu i podłogi, wymianę okien i drzwi oraz modernizację instalacji c.o.
UWAGA!
W efekcie końcowym o zakresie termomodernizacji przesądzi wykonany na zlecenie Gminy audyt energetyczny
budynku. Ankiety należy składać do dnia 28.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Kołobrzeg w biurze Działalności
gospodarczej.

……………………………………
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 informuję , iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołobrzeg. Siedzibą Administratora
Danych jest Urząd Gminy Kołobrzeg , ul. Trzebiatowska 48 A, 78 – 100 Kołobrzeg.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy poprzez kontakt mailowy :
iod@gmina.kolobrzeg.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 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, oraz ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w celu przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości.
Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle
określonych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne( np.
serwisowanie , naprawa sprzętu na którym przechowywane są dane ). W takim przypadku
przetwarzanie odbywa się na podstawie zawieranych umów powierzenia danych osobowych i tylko
zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3 , art. 20 , art. 21 Rozporządzenia
UE.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania , a konsekwencją niepodania danych będzie konieczność ustalenia
właściciela nieruchomości i wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia
do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Kołobrzeg

