ANKIETA

DOTYCZĄCA WYMIANY NISKOWYDAJNYCH
I NIEEKOLOGICZNYCH PALENISK I KOTŁÓW
WĘGLOWYCH NA NOWOCZESNE, PROEKOLOGICZNE
KOTŁY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zaprasza właścicieli
i zarządców budynków do wypełnienia ankiety.
W celu określenia skali zapotrzebowania wymiany kotłów wśród mieszkańców naszej gminy
zwracam się z prośbą do osób chętnych do udziału w planowanym przedsięwzięciu o wypełnienie
ankiety znajdującej się na odwrocie niniejszej ulotki.
1. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu
energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.
2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa
gospodarstwie domowym.
3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:
1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze do 350 zł/kW mocy urządzenia:
-nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
-nie więcej niż 10 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest
wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;
2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
a) w przy przypadku wymiany na źródła wykorzystujące paliwa gazowe:
- maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku
2
wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m ogrzewanej powierzchni,
b) przy przypadku wymiany na źródła wykorzystujące paliwa stałe:
- maksymalnie do 1 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 1 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku
2
wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m ogrzewanej powierzchni,

ANKIETA

dotycząca wymiany niskowydajnych i nieekologicznych
palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne
kotły w budynkach mieszkalnych
Imię i nazwisko: ..............................................
Wyrażam chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu
polegającym na modernizacji posiadanej kotłowni
niskowydajnych i nieekologicznych polegącej na
wymianie na:

Adres: ...............................................................
..........................................................................
Telefon, e-mail: .................................................

kotłownię niskotemperaturową,

..........................................................................

kotłownię kondensacyjną,

Posiadam tytuł prawny do korzystania
z lokal/budynku mieszkalnego na podstawie:
..........................................................................
..........................................................................

kotłownię olejową,

Jestem właścicielem/współwłaścicielem/najemcą/inne
(proszę podać) ................................................

kotłownię węglową V klasy EN.

ogrzewanie elektryczne,
kotłownię gazową,

nieruchomości położonej w miejscowości:
..........................................................................
Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym: ...................
Powierzchnia ogrzewana budynku ………. m2
Obecne źródło ogrzewania (zaznacz właściwą odpowiedź):
□ kotłownia gazowa - zużycie m3 gazu za ostatni rok………………………………………………......
□ kotłownia olejowa - zużycie l oleju opałowego za ostatni rok………………………………………
□ kotłownia węglowa
- zużycie ton węgla za ostatni rok ………………………………………………
- zużycie m3 drewna opałowego za ostatni rok ………………………….……
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□ kotłownia na drewno - zużycie m drewna opałowego za ostatni rok ………………………………
□ ogrzewanie elektryczne lub pompa ciepła
- zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok ……………………………..................................
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□ inne ( jakie) ......................... zużycie (ton, m , l ) ……………………………………..………………......
Rok montażu obecnego kotła (lub innego źródła ogrzewania) ……...........................................……......
Czy instalacja centralnego ogrzewania posiada:

tak

nie

automatykę pogodową przy kotle (lub innym źródle ciepła)
regulacja temperatury przy kotle odbywa się ręcznie np.
poprzez zmianę dopływu powietrza
regulator przy kotle utrzymuje stałą nastawioną przez
użytkownika wartość temperatury zasilania obiegu grzewczego
głowice termostatyczne przy grzejnikach
izolowane rury centralnego ogrzewania wewnątrz budynku
nieizolowane rury centralnego ogrzewania wewnątrz budynku

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do sekretariatu
Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna lub
wysłać pocztą.
Ankietę można pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.muszyna.pl

.............................................
.............................................
.............................................

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016
r. poz. 922) w zakresie obejmującym dane zawarte w ankiecie dotyczącej wymiany
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne,
proekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych (np: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon, e-mail) przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Burmistrz Miasta i
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibą w Muszynie, ul. Rynek 31 w celach niezbędnych do
działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jak również przekazywanie ich
innym podmiotom w tym osobom wykonującym wizje lokalne budynków i ocen energetycznych.
Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i mam prawo dostępu do treści
moich danych i ich poprawiania.
Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w projekcie.

..........................................
*niepotrzebne skreślić

Kraków, 20.02.2017 r.

Komunikat:

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany
nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020
odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące
warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie
bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii
Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany)
modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie
mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu
dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze
technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu
przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat.
Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów
gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie
ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto,
informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do
programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na
stronie

www.rpo.malopolska.pl

oraz

w Punktach

Informacyjnych

Funduszy

Europejskich

w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

