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Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Barlinek zainteresowanych uzyskaniem 

dofinansowania na wymianę pieca i termomodernizację domu 

Gmina Barlinek zamierza ubiegać się o środki z Programu i w przypadku uzyskania 

dofinansowania stanie się pośrednikiem pomiędzy samorządem wojewódzkim a mieszkańcem. 

Wszelkich formalności dokonają Państwo w Urzędzie Gminy.  

 

WAŻNE! 

 REALIZACJA PROGRAMU UZALEŻNIONA JEST OD UZYSKANIA DOFINANSOWANIA 

 REALIZACJĘ PROGRAMU ZAPLANOWANO NA LATA 2020-2023 

 WARUNKIEM UDZIAŁU W PROGRAMIE JEST WYMIANA  PIECA/KOTŁA OPALANEGO WĘGLEM NA:  

► sieć ciepłowniczą (jeśli jest to możliwe) ► ogrzewanie gazowe (jeśli  jest to uzasadnione 

ekonomicznie) ► inne źródła ciepła  spełniające normy (tj. ogrzewanie elektryczne, olejowe, oparte 

na odnawialnych źródłach energii, oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności)  

Kto  będzie mógł otrzymać dofinansowanie? 

 osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa 

własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego 

Ile i na co można będzie otrzymać dofinansowanie? 

 25 tys. zł na częściową termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą pieca, 

 50 tys. zł. na pełną termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą pieca,  

 7,5 tys. zł na wymianę samego źródła ciepła (np. kocioł, piec) opartego o spalanie węgla zarówno 

w budynkach jednorodzinnych jak i wielorodzinnych  

Wypełnienie ankiety nie oznacza przyznania dofinansowania, ma ona charakter sondażowy 

i służy weryfikacji Państwa potrzeb na etapie aplikowania przez Gminę o środki z Programu. 

Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych 

ankiecie. 
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Ankieta 

Prosimy prześledzić diagram i ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE pola, które Państwa dotyczą  

Adres posesji……………………………….………………...................................................................................... 

lub 

Nr działki ewidencyjnej …………………………….obręb ewidencyjny .............................................................. 

Telefon………………………………………….E-mail (jeśli Państwo posiadacie)……………………………………………….…. 

 

WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ PROSZĘ ZŁOŻYĆ DO DNIA 30 CZERWCA 2019 r. 
W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO W BARLINKU – ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20 

LUB PRZESŁAĆ NA ADRES: fundusze@barlinek.pl 
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Klauzula: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informujemy:  

 Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz 
Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, burmistrz@barlinek.pl, 

 jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: 
iod@itmediagroup.pl, 

 jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 
iod@itmediagroup.pl, 

 Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
oraz na podstawie udzielonej zgody, złożenie wypełnionej ankiety, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO, 

 Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu i na potrzeby realizacji projektu dofinansowania wymiany pieca 
i termomodernizacji domu, 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych 
osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe na zlecenie Administratora, 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w 
tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania poprawiania, sprostowania, prawo do cofnięcia zgody, w 
przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

 podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ankieta bez podanych danych osobowych nie zostanie 
rozpatrzona, 

 Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
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