…………………………………………………………..

Data ………………………….

Imię i Nazwisko Właściciela/
Współwłaściciela budynku

…………………………………………………………….
miejsce wykonywania instalacji (miejscowość, ulica, nr domu):

…………………………………………………………….
nr działki i nazwa obrębu ewidencyjnego

…………………………………………………………….
nr telefonu

Wójt Gminy Wisznice
ul. Rynek 35
21-580 Wisznice
KWESTIONARIUSZ MONITORUJĄCY DOTYCZACY AKTUALIZACJI BAZY MIESZKAŃCÓW GMINY
WISZNICE ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Jestem zainteresowany wymianą istniejącego kotła c.o. na (zaznaczyć „x” w kratce przy wybranym źródle):

□ Kocioł zasilany peletem bez dodatkowego rusztu – przewidywany wkład własny mieszkańca 6 000,00zł,
□ Kocioł zgazowujący drewno z buforem – przewidywany wkład własny mieszkańca 6 000,00zł,
□ Kocioł gazowy ze zbiornikiem zewnętrznym gazu – przewidywany wkład własny mieszkańca 6 000,00zł,
□ Pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem – przewidywany wkład własny mieszkańca 15 000,00zł,
przedkładam informacje niezbędne, które mogą posłużyć do opracowania dokumentacji technicznej w w/w
zakresie.
Powierzchnia budynku (ogrzewana) (m2):
Powierzchnia użytkowa budynku (m2):
Wysokość pomieszczeń (ogrzewanych) (m):
Istniejący rodzaj źródła ciepła (kocioł stałopalny, z podajnikiem, na biomasę, gazowy, olejowy, węglowy):
Wysokość kotłowni (m):
Powierzchnia kotłowni (m2):
Lokalizacja kotłowni? Czy kotłownia jest w tym samym budynku:
Szerokość drzwi do kotłowni (m):
Rodzaj wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna, rekuperacja):
Rodzaj paliwa (drewno, węgiel, ekogroszek, miał, wiór, słoma, zboża, pestki, łupiny, olej, gaz):
Moc istniejącego źródła ciepła (kW):
Rodzaj komina (cegła, rura kwasówka, bloczek. murowany, układ kominowy- jaki materiał):
Wysokość komina (m):
Przekrój komina (cm x cm) lub średnica (cm):
Rodzaj materiału z którego wykonano budynek (cegła, beton komórkowy, pustak ceramiczny, ytong, porotherm):
Rok budowy oraz rok ewentualnej termomodernizacji:
Grubość stropu, konstrukcja (cm)(drewniany, żelbetowy wylewany, płyty żelbetowe kanałowe, gęstożebrowy, inny jaki):
Grubość ścian zewnętrznych (cm):

Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm):
Ocieplenie podłogi na gruncie, rodzaj i grubość (cm):
Ocieplenie stropu/poddasza, rodzaj i grubość (cm):
Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogówka, mieszane):
Dodatkowe źródło ciepła (np. kominek, pompa ciepła,):
Liczba osób korzystających z ciepłej wody:
Uwagi:

Załączniki:
1. Zdjęcie budynku
2. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła
3. Zdjęcie pomieszczenia kotłowni
4. Zdjęcie pokrycia budynku
5. Zdjęcia( inne) istotne w zakresie termomodernizacji
6. Świadectwo energetyczne budynku zawierające następujące poniższe dane w zakresie (jeżeli jest):

…………………szt.,
…………………szt.,
…………………szt.,
…………………szt.,
…………………szt.,
…………………szt.,

I. źródła ciepła na cele c.o.
- sprawność wytwarzania,
- sprawność przesyłania,
- sprawność regulacji,
- sprawność wykorzystania (akumulacji),
- rodzaj paliwa ( w przypadku większej niż jeden rodzaj paliwa) oraz udział procentowy każdego paliwa,
II. dotyczące źródła ciepła na cele c.w.u.
- sprawność wytwarzania,
- sprawność przesyłania,
- sprawność regulacji,
- sprawność wykorzystania (akumulacji),
- rodzaj paliwa ( w przypadku większej niż jeden rodzaj paliwa) oraz udział procentowy każdego paliwa,

…………………………………………………………………..
Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela

Klauzula informacyjna
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie 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 osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot
decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do
zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisznice z siedzibą w Wisznicach ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, adres e-mail: gmina@wisznice.pl
telefon (083)-378-21-02;
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jerzy Wej tel. (083)-378-21-02 wew. 22, e-mail: jwej@wisznice.pl ;
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej, audytu energetycznego,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom udzielającym dofinansowania w zakresie wymiany źródła ciepła,
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, audytorom, projektantom, firmom zewnętrznym pośredniczącym przy pozyskiwaniu środków
zewnętrznych,
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy archiwizacyjne.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Wisznice Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umów oraz realizacji zamówionej usługi niezbędne.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

…………………………………………………………………..
Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela

