
 

 

PROGRAM    OGRANICZENIA   NISKIEJ    EMISJI  (PONE)  
dla Gminy Herby  

 

ANKIETY PROSIMY SKŁADAĆ do 18 luty 2019r.   

 

ANKIETA DOTYCZY   budynku jednorodzinnego 

BUDYNEK OBECNIE:         rok budowy  ......................r.       powierzchnia ogrzewana   ............. m
2         

                                                 docieplenie ścian                          �  jest                            �  brak 

                                                 docieplenie dachu/stropodachu    �  jest                            �  brak 

                                                                            
 stan

 
okien                                     �  dobry                         �  zły

 

ŹRÓDŁO CIEPŁA (KOCIOŁ/PIEC):            Rok produkcji kotła/pieca: .......................... r.   

                       Rodzaj 

Stosowane 
OBECNIE 
źródło ciepła: 

 

Planuję 
WYMIENIĆ na: 

Planuję wykonać 
w roku: 

piece ceramiczne/metalowe w pokojach �   
 

ogrzewanie elektryczne �  �  …………. r. 

kocioł c.o. na węgiel �     �  * …………. r. 

kocioł c.o. na gaz �  �  …………. r. 

kocioł c.o. na olej �  �  …………. r. 

kocioł c.o. na biomasę �       �  ** …………. r. 

inne: ... �  �  …………. r. 

*dofinansowanie można będzie uzyskać na kocioł węglowy pod warunkiem, że będzie on posiadać tylko jedno palenisko, 

automatyczne podawanie paliwa i będzie on spełniał wymogi dla 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-

5:2012  

**dofinansowanie można będzie uzyskać na kocioł na biomasę pod warunkiem, że będzie on posiadać tylko jedno palenisko, 

automatyczne podawanie paliwa i będzie on spełniał wymogi dla 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-

5:2012             
 

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY obecnie:    
�  kocioł CO    �  piecyk gazowy    �  bojler elektryczny     �  inne (jakie) …………...…. 

 

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE: 

Zakres prac Jest CHCĘ wykonać 
planuję wykonać w 

roku: 
kolektory słoneczne  do produkcji ciepłej wody 

użytkowej) �  �  …………. r. 

ogniwa fotowoltaiczne (do produkcji energii 

elektrycznej) �  �  …………. r. 

inne: 

 �  �  …………. r. 
 

 

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….…. 

miejscowość ………………...…….     ul.……………………..…….…    nr domu ……..…..…    nr lokalu ………  

tel. ………………………           tel. kom.  ………………………….……. e-mail …………………………………….…… 
 

 

Data ……………………..  podpis ………………………… 

 

 



 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., informujemy, że:  

Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka  33, 42-284 Herby, jako administrator danych osobowych, 
informuje Panią/ Pana, iż 

• W Urzędzie Gminy Herby inspektorem Ochrony Danych jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt mailowy adres e-mail: 
aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania 
wymiany źródeł ciepła i instalacji OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na 
terenie gminy Herby, na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia.   

• Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej.  

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

• Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.  

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od 
Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości udzielenia 
dotacji.  

• Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą 
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.         


